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حـذرت نـاحـيـة مـنـدلي  في مـحـافـظة
ا اسـمته االختالط في اهم ديالى 
مـــعــبــر حــدودي شـــرق احملــافــظــة 
مــؤكـــدة ان االهــالي فـي حــالــة حــذر

شديد. 
وقال مدير الناحية وكالة  مازن اكرم
ة ؤ  لـ (الزمان) امس إن (احلقيقة ا
الـتـي ال تـسـلط االضــواء عـلــيـهـا في
معبـر مندلي احلـدودي هو االختالط
الـكـبـيـر بـ الـعـراقـيـ واإليـرانـي
وعدم االلـتـزام باإلجـراءات الـوقائـية
لـلـجهـات الـصـحيـة رغم الـتـحـذيرات

تكررة). ا
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مؤكدا بـان (االختالط في ظل ظروف
انـتـشـار فـايـروس كـورونا فـي إيران
خطـأ جـسيم وقـد يـؤدي الى انتـقاله

الى العراقي المحالة). 
واضاف اكـرم ان (االهـالي في حـالة
قـلق حـقـيقـيـة من احـتـمالـيـة انـتـقال
فايروس كورونا عن طريق االختالط
الـــــذي لـم تـــــنــــــجح كـل االجـــــراءات
الوقائيـة وحمالت التـوعية في احلد
مـنـه) الفـتـا الـى  (ضـرورة االنــتـبـاه
ـــــوقـف واتـــــخـــــاذ كل خلـــــطـــــورة ا
االجـراءات لـلـحـيـلـولـة دون تـسجـيل
اي اصـــــابـــــات ألنه إذا مـــــا حـــــصل

ستؤدي حتما الى كارثة).
واعـلـن مـديـر إعالم مــديـريــة الـدفـاع
ــدني في مــحــافــظــة ديــالى خــالـد ا
العبـادي  تعـفير 8 مبـاني حكـومية
ـــكـــافـــحـــة فـــايـــروس كـــورونـــا في

احملافظة. 
وقال العـبادي لـ (الـزمان) إن (فريق

االستجابة حلوادث CBRN انتهى
من حمـلـة تعـفـير 8 مبـاني حـكومـية
ابــرزهـا ادارة احملــافــظـة والــتـقــاعـد
ـشــــــــترك والـتخـطـيط والتـنـسيق ا
فـي اطـــار الــــوقـــايــــة من فــــايـــروس

كورونا) . 
واضــــاف  الــــعــــبــــادي أن  ( فــــريق
CBRN ـــكـــافـــحــة مـــتـــخـــصـص 
الــتـلـوث الــبـايــلـوجي والــكـيــمـيـائي
ـــبـــاني وجـــاء دوره فـي تـــطــهـــيـــر ا
اســتـــجـــابــة لـــقـــرار خــلـــيـــة االزمــة
ــبــاني احلــكــومـــيــة في تـــطــهــيـــر ا
احلـــكـــومــــيـــة كـــإجــــراء وقـــائي من
مـواجـهـة فـايـروس كـورونـا )  الفـتا
إلى أن  ( الفريق مستمر في عمليات
الـتـعفـيـر وفق خـارطـة الـطريـق التي
 االعداد لـها وسـتـشمل دور عـبادة

باني احلكومية اخرى ) .  وا
ومن جهة اخـرى أعلن مديـر الشرطة

اجملـــتــمــعـــيــة في وزارة الـــداخــلــيــة
الــعـمـيــد غـالب الــعـطــيـة بـدء اغالق

قاهي في محافظة ديالى.  ا
وقال العـطيـة لـ (الزمان) ان  (حـملة
ـــقــاهي واســـعــة انـــطــلـــقت إلغالق ا
والكوفيـات والتحذير من الـتجمعات
الـــبــشــريـــة في مــدن ديــالـى ومــنــهــا
بــــعـــــقـــــوبـــــة في اطـــــار االجــــراءات
الـوقـائـيــــــــة في مـواجـهـة فـايـروس

كورونا) . 
وأضــــاف الــــعـــطــــيــــة أن  (اإلجـــراء
احـتـرازي ويسـتـمـر أليـام مـعدودة) 
الفـتـا الى  ان ( الـشـرطـة اجملـتـمـعـية
أطلـقت سـلسـلة من حـمالت الـتوعـية
لألهالي ودعم مـلف توزيع الكـمامات
مــجـانـا بــالـتــعـاون مع نــاشـطـ في
اطار مـساعـيها خلـلق حالـة ايجـابية
في مــواجـهـة كــورونـا والـتــقـلـيل من
الـــضــغـط الــنـــفــسي عـــلى اجملـــتــمع
خاصـة مع الزخـم العـالي للـشائـعات
الـــتـي انـــتــــشـــرت عــــلى مـــنــــصـــات

التواصل االجتماعي). 
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الى ذلك نـفت دائـرة صـحـة مـحـافـظة
ديـالى االنـبـاء الـتي انـتـشـرت بـشأن
إصــابــة أحــد مـالكــاتــهــا الــصــحــيـة

بفايروس كورونا.  
وقال مديـر إعالم صحـة ديالى فارس
ا العزاوي (الزمـان ) إنه  (ال صحة 
تـداولــته بـعض صـفــحـات الـتـواصل
االجـــتــــمـــاعي حــــول إصـــابــــة أحـــد
مـالكــاتــهــا الــصــحــيــة بــــــفــايـروس

كورونا). 
واضــاف  الـعــزاوي (نــطـمــئن أبــنـاء
مــحـافــظـة ديــالى بــانـهــا  احملـافــظـة

ــرض ولم نــســجل إي خــالــيــة مـن ا
إصابة حتى اللحظة). 

وفي سياق آخـر اعلنت تـربية ديالى
عن إجناز بناء مدرست في قضائي
قـدادية واخلـالص ضـمن جهـودها ا
ــشــاريع الــتــربــويــة إلجنــاز بـــنــاء ا
ــشـــاريع قـــيــد ومــتـــابــعـــة اجنـــاز ا

الــــــــعمل.  
واوضح مـــــســـــــــــــؤول االبـــــنـــــيـــــة
ــدرســيـة في تــربــيــة ديـالـى انـيس ا
ـشروع محـمد لــ (الـزمان )   ان  ( ا
االول يــتـكــون من ســتـة صــفـوف مع
ـــلــحــقــات االداريـــة واجملــمــوعــات ا
الـــصــــحــــيــــة والـــواقـع في قــــضـــاء
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بــحـــثـت شـــركــة ديـــالى الـــعــامـــة إحــدى
ـعــادن مع شــركــات وزارة الــصــنــاعــة وا
شـركـة كيـغ البـريـطـانيـة آلـيـة تـنفـيـذ عـقد
ــبـرم بـ الــطـرفـ لــتـطـويـر ــشـاركـة ا ا
ـقـيـاس اإللـكـتـروني وإنـشـاء خط جـديد ا

قياس الذكي . النتاج ا
Kigg جـــاء ذلك خالل زيــارة وفـد شــركـة
البريطانية برئاسـة مدير الشركة لينـدون
أرثـر ولـقائه مـديرهـا العـام عبــد الرسول
محمــد عـارف لـغرض متـابعة تـنفيـذ عقد
ـبرم بـ الشـركتـ والذي من شـاركة ا ا
ـباشرة به خـالل األشهر الـقلـيلة ؤمل ا ا
الـقـادمـة حــيث عـقـد اجلـانـبـان أجـتـمـاعـاً
جرى خالله الـتأكـيد عـلى أهمـية اإلسراع
ـشـاركــة نـظـراً حلـاجـة في تــنـفـيـذ عــقـد ا
الـبـلـد لـلـمـقـايـيس االلـكـتـرونـيـة والـذكـيـة
نــتـيـجـة لـلــتـحـول الـكـبــيـر الـذي يـشـهـده
الــعــالم في هــذا اجملــال ولــلــحــفـاظ عــلى
الــطــاقـة الــكـهــربـائــيــة والـســيـطــرة عـلى
ـفرط لـهـا كـما الـتجـاوزات واالسـتـهالك ا
ـقاييس وجتول الـوفد الـزائر في مـعمل ا
ـكائن االلكـتـرونـية لالطالع عـلى مـواقع ا
ـوجب ـقـرر أســتـحـداثــهـا  واخلـطــوط ا
تـوقع وصولها شـاركة والتي من ا عقد ا

خالل شهر أيار القادم .
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وجــهــزت الــشـركــة الـعــامـة لــلـصــنـاعـات
الفـوالذية إحـدى شركـات وزارة الصـناعة
ـعـادن أمـانـة بـغـداد بـعالمـات مـرورية وا

قياسية . 
وقـــال مــديــر عــام الــشــركــة عـالء نــاصــر
حسيـن في تصـريح للمكتب اإلعالمي في
الـوزارة تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (مـعـمل
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صـنع ـروريـة الـتابـع  إنـتـاج الـعالمـات ا
الــهــيـــاكل احلـــديــديــة فـي الــشـــركــة قــام
بــتــصـمــيم وتــصـنــيع وجتــهـيــز عـدد من
جسر ساحة بيروت العالمات اخلاصة 
في شارع فـلسطـ ببـغداد لـصالح دائرة
شاريع في أمانة بـغداد ضمن الـــــــعقد ا
ــبــرم مـعــهــا والــــــــــقـاضي بــتــصــنـيع ا
وصـيـانة 700 عالمـة مـروريـة وارشـاديـة
ـخــتـلف الــقـيــاسـات في جــانـبي ودالــة 
ـــواصـــفــات الـــكــرخ والـــرصـــافـــة وفـق ا
ـيــة) مـؤكـداً (احلـرص عـلى تـنـفـيـذ الـعـا

العـقد خالل فـترات قـياسـية) مـشيراً الى
ـرورية يـعد ان (معـمل إنـتاج الـعالمـات ا
ـتـخـصص ـعـمل الـوحــيـد في الـعـراق ا ا
ــخــتــلف ــروريــة  بــإنــتــاج الــعالمــات ا
أنـواعـهـا الى جـانب أرقـام االزقـة والـدور
ــلــصــقــات بــأنــواعــهـا ـطــبــوعــات وا وا
والعـاكسات االرضـية الـتي تتمـيز بـالدقة
واجلـــودة). وكــشــفـت الــشـــركــة الــعــامــة
لـلسـمـنت الـعـراقيـة إحـدى شـركات وزارة
ـعـادن عن أسـتـمـرار أعـمال الـصـنـاعـة وا
الــتـأهــيل والـصــيـانــة في مــعـمل ســمـنت

الـكوفـة الـتـابع لـها مـع أستـمـرار اإلنـتاج
سـتفـيدة من شـركات وجتهـيز اجلـهـات ا
بــنـاء ومــقـاولــ ومـواطــنـ بــالـســمـنت
ــقــاوم وبــســعـر  75 ألف ديــنــار لـلــطن ا
كيس . وبيـن مـدير عام الشركة الواحد ا
عــدنـــان الــغــنـــام في تــصــريح لــلــمـكــتب
اإلعالمي في الوزارة تلقته (الزمان) امس
عمل الكات الفنية والهندسية في ا ان (ا
ـذكـور مـسـتـمـرة وبـجـهـود أسـتـثـنـائـية ا
بأعـمـال الصـيانـة والـتأهـيل وفق اخلطط
رسـومـة من قـبل اإلدارة  موضـحـاً بأن ا

ثل كيغ البريطانية يزور شركة الصناعات الفوالذية

اســـتــعـــراضه الوضــاع الـــعــراق في
ـــمـــتــــد لـــكن مع تـــطـــور تـــاريـــخه ا
ومـــواكـــبـــة احلــــيـــاة فـــان االوبـــئـــة
واالمراض  لم تـكن تخـتفي عن واقع
ـثال ـدن الـعراقـيـة  فـعـلى سـبـيل ا ا
انـتــشـار االوئـبـة السـيــمـا الـطـاعـون
والــكــولــيــرا وغــيــرهـا مـن االمـراض
ــمـــيــتــة الــتـي ابــرزت في اجلــانب ا
االخـر  قدرة مـهـمـة من جـانب بعض
الغـربـي الـوافـدين للـبـلد في تـقد
اخلـدمـات الـطـبـيـة  لـغـرض مـعـاجلة
ـرضى وابـرائهـم من تـلك االمراض ا
التي استعصت  وحفل تاريخ مدينة
ثال بـلمحات وصل على سـبـــيل ا ا
مـن انـــتــــشـــار مــــثل تــــلك االمـــراض
السيما التـيفوئيد وقـابلها  ابراز مد
ــســـاعــدة والـــعــون مـن جــانب يـــد ا
االبـاء الــدومـنـيـكــان وذلك في الـقـرن
ـــيـالدي  ونـــظــرا الـــســـابـع عــشـــر ا
جلــهـودهـم في تـلـك احملـنــة اهــدتـهم
لـكة يـوجيـنة الـساعـة التي اعـتلت ا

برج كـنيـسة الالت  لـتتـحول مـحلة
خــزرج الى مــحـلــة الــسـاعــة تــيـمــنـا
بــالـــســـاعـــة الـــتي اهـــدتـــهـــا زوجــة
االمــبــراطــور نـــابــلــيـــون كــمــا ابــرز
ـوصــلي في مـطـلع الـقـرن الـتـاريخ ا
الـتاسع عـشـر وفـود بعـثـة تـبشـيـرية
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ــــؤدي مـن مــــديـــــنــــة ـــــدخل  ا في ا
ـوصل لــلـتـوجه الى مــديـنـة دهـوك ا
يـــنــتــصـب اربــعــة كـــوادر من دائــرة
ـلـفت الـصــحـة بـلــبـاسـهم االبــيض ا
ن يقومون بعملهم للفحص للنظر 
ــشــتــبه بــهـا واكــتــشــاف احلــاالت ا
بــاالصــابــة بـالــفــايــروس الــذي بـات
ـنـطـلق من الـبالد حـديث الـعـالـم  وا
ــعـروف بــالـكــورونـا الــصـيــنــيـة  وا
والـــذي التـــتــــنـــاسـب ســـمـــعــــته مع
الفـايـروسات الـتي عـادة ما انـطـلقت
من الــصـ السـيـمــا قـبل نــحـو عـقـد
حـيــنـمـا انــتـشـر فــايـروس الـسـارس
واضحى  مـلمـحـا فكـاهيـا استـعانت
به بـــعض االفالم الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة
ــــصـــريـــة  الــــتي وثـــقـت مـــثل ذلك ا
الفايـروس الذي مر مـرور الكرام ولم
ـثـل خـلــفه  الــكـورونــا  الـذي يــكن 
ـساء والـصـباح في اضحى حـديث ا
مـختـلف بـقاع الـعـالم ..ويـلفت  االب

انـسـتـاس الـكــرمـلي من خالل كـتـابه
الذي عنونه  بخالصة تاريخ العراق
الى مـــــلــــمـح من مالمـح انــــتـــــهــــاج
الـعــراقي الـبـدوي لــلـنـظــافـة لـغـرض
الـــتــخـــلص من االوبـــئــة واالمــراض
وهــذا مــا دابت عــلــيـه الــتــحــذيـرات
الطـبـية الـتي اسمـهت بـشكل وبـاخر
في التركيز عـلى النظافة الـشخصية
ـكن ان لـلـتـخلـص من اي اصـابات 
تلـحق باالنـسان ويـقول الكـرملي في
هــذا اخلــصــوص ان الــبــدو  كــانــوا
ـاء نـادر اليـغــسـلــون  ثـيـابــهم  الن ا
الـوجود  في اغـلب االحـيـان مضـيـفا
بـانــهم لـو ارادو االغـتــسـال اتـخـذوا
ابوال االبل بـقـدر ما يـتمـكنـون منـها
واذا القى  البـدوي غـديرا او مـويـهة
اغـتسل فـيـها كـمـا لفت الـكـرملي الى
الــزام الـديـن االسالمي بــاسـتــعــمـال
الــرمـل والـــتــراب لـــلـــقـــيـــام بـــامــور
عروف اء وهـو ا الوضوء بـدال من ا
بالتيمم ..وهذا ما ابرزه الكرملي في

اســهـمت بــافـتـتــاح مـشــفى  حتـدثت
عـــنه بـــاســـهـــاب  زوجـــة الـــطـــبـــيب
ــشــــــــــــفى ــشــــــــرف عـــلى ذلك ا ا
وهـي الــســـيــدة غـــريــفــــــــــيث الــتي
ـوصل في مـطـلع الـقرن وثـقـــــــــت ا
ــذكــــــــــور من جــانب الــعــديــد من ا
اوضاعـها االجتـماعـية واالقتـصادية
ـسـمـوح والـســيـاسـيـة البل خــرقت ا
ــراة لـــتـــلـــــــــــــتـــفت الـى اوضـــاع ا
وصلـية كـاول واهم توثـيق يفضي ا
ن كانوا يتوارون  في الى احلر 

اروقـــــــة خاصة بهم ..
لـقــد اسـهم انــتـشـار وبــاء الـكـورونـا
ــــصــــاحـب له في والــــتــــهـــــــــويـل ا
زحـــــزحــــة االنـــــتـــــرنـت عن الـــــواقع
االفــتـراضي الــذي حــول الـعــالم الى
مجرد قـرية  حـيث انتشـرت احملاذير
في مــخـتـلف  بــقـاع الـعــالم تـوحـدت
لكي تلفت االنتباه الى اخملاطر التي
ـكن ان يـلــحـقـهـا الـفـايـروس الـذي
ــسـتـجـد وصـفــته وسـائل االعالم بـا
بــيـنــمـا غــيـرت مـثـل تـلك الــتـســمـيـة

لــتــخـتــفي فــيـمــا بـعــد بــعـد ان عــبـر
ـستجد لكي يلحق الفايروس صفة ا
االصابـات اخلطـيرة بـالبـشر ويودي
صاب به الى الوفاة باالغلبية من ا
..لـــــكـن مع تــــــوالـي االخـــــبــــــار  عن
االنـــتـــشـــار الــرهـــيـب لـــلـــفـــايــروس
واخـــتــيـــاره لــدول اوربــيـــة مــحــددة
كـايطـالـيا او اسـيـوية كـايـران فضال
عن االنـــتـــشـــار الـــكــــثـــيف في بـــلـــد
انـــطالقــتـه  احملــددة بــالـــصــ فــان
تــاثــيــراته الــتي حتــددت بـاحلــد من
انـــــتـــــشــــــاره الســـــيـــــمـــــا مـن خالل
ـظـاهـر ثـقـافـية الـتـجـمعـات اودت  
الـغيت بـسـبب ما يـنـشاه الـفـايروس
من بـيئـة خـصـبـة تتـنـامى  في حـالة
التجمعات واالكتظاض فكان من تلك
ـسـيرات ـظـاهـر االحـتـفـال بـاقـدم ا ا
عـروفة بـاكـيتـو والتي النـهـرينـيـة  ا
ــسـيــحـيــون حــيـنــمـا داب عــلــيـهــا ا
يـحتـفـلـون بحـلـول الـسنـة االشـورية
البابليـة  في االول من نيسان  حيث
دابـوا عــلى احـيـائـهــا وسط مـظـاهـر
ــواكب الـتي تـطــلـقـهـا تـتــرجم تـلك ا
االقوام االشورية  في مثل هذا اليوم
لالحــتـفـال بــخـصب احلــيـاة وجتـدد
الـربـيـع في ربـوع الـبـلــد  فـكـانت من
مـــــظـــــاهــــــر اخملـــــــــــــاوف ان دعـــــا
سـيرة اللـغائهـا كما القـائم لـتلك ا
بــدت اخملـــاوف قــائــمـــة من تــواصل
ـدارس مـثــلـمـا تـعــطـيل الــدوام في ا
ابــرزته وزيــر الـتــربـيــة ســهـا خــلـيل
الــعــلي بك واحــتـمــالــيـة تــاثــيـر ذلك
التـعـطيل عـلى  الـروزنامـة الـتربـوية
ـكـن ان تـتــمـدد الـى مـا بــعـد الــتي 
ـواصلة االشهر التي اشهر الصيف 
حـــدث فـــيـــهــا الـــتـــعـــطـــيل بـــســـبب

الفايروس اخمليف ..

فايروس كورونا حتت اجملهر
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مـولة من شـاريع ا قـدادية ضـمن ا ا
ميزانـية تنمـية االقالـيم للمـحافظة  
 اجنـازه مـؤخـرا حــيث سـيـتم نـقل
مدرسـة السمـو االبتـدائية الـكرفـانية

للدوام في البناية اجلديدة).
مـــؤكـــدا  ان  (الـــعــمـل اجنــز ضـــمن
ــعـــتـــمــدة ــواصـــفـــات الـــفــنـــيـــة ا ا
الكات تـابعـة واشراف من قـبل ا و
الـهنـدسـيـة في مـديريـتـنـا ومحـافـظة
ديـــــالى ) . واضــــاف مــــحــــمــــد   ان
شروع الـثاني  مدرسـة تضم اثني (ا
عــشــر صــفــا  والــواقــعــة في قــضــاء
اخلـــالص  نـــاحـــيـــة الـــسالم  قـــريــة
شاريع سراجق    اجنازه ضمن ا

UNDP ــمــولـة مـن قـبل مــنــظــمـة ا
الدوليـة ويتـضمن بنـاء جناح اداري
مـتـكـامل  بـاإلضـافـة الى اثـنـا عـشـر
قــاعــة دراسـيــة واربــعــة مـخــتــبـرات
عــلــمــيـــة وغــرفــة ريـــاضــة ومــخــزن

ومجموعت صحية).
مبيـنا  ان  (العـمل  اجنازه ضمن
واصفـات الفنـية احلديـثة والطراز ا
الـعـمـراني اجلـديـد). واكـد  مـسـؤول
ــــدرســــيــــة ان  (هــــذه االبــــنــــيـــــة ا
ــعــاجلـة ــشــــــــــاريع ســتـســاهم  ا
ـدرسـية في مـشـكلـة نـقص االبـنـيـة ا
احملــافـــظــة والـــعـــمل عــلـى تــوفـــيــر
ناسبة للطلبة) . االجواء التربوية ا

ـيـكـانـيـكـية أعـمـال الـصـيـانة والـتـأهـيل ا
شـــمــلت قــسـم األفــران حــيث  تـــفــكــيك
أجــزاء صــيــنــيــة صــعــود ونــزول الــفــرن
وأستبدال بيرنك عدد 3 وشفت الصينية
نـتـيـجـة الـضـرر احلـاصل في الـبـيـرنـگات
والــشــفـت إضــافــةً إلى صــيــانــة مــجــلس
الــبــيــرنك بــســبب اخلــدوش في اجملــلس
وتــهــشـمه فـي الـداخل وتــصــنـيـع شـــفت
بـــقـــطـــر 300 مــــلم  مـــضــــيـــفـــاً أن مالك
الـصـيانـة قـامت أيـضـاً بـصيـانـة الـقـاعدة
الـثـانــيـة لـلـفـرن الـرابـع حـيث  تـسـنـيـد
الــفـــرن وتــأمــيــنه وتــبــديل رولــة أســنــاد
الــقــاعـدة االولى وأيــقــاف الـفــرن الــثـاني
لـغـرض تبـديل صـيـنـيـة القـاعـدة الـرابـعة
وإجــراء أعـــمــال الــصـــيــانـــة الــوقـــائــيــة

ؤشرات داخل الفرن).  وتصليح ا
lÐ«— Êd

ـعـمل وكـوادرها وأشــاد (بجـهـود إدارة ا
ومة العمل الفنية والهندسية من أجل د
واإلنــتــاج بــجــودة عــالــيــة ومــواصــفــات
عـتمـدة محـلياً عـايير اجلـودة ا مطـابقـة 
ـعـمل بـجـهـود ودولـيـاً وصـيــانـة أجـزاء ا
وأمـكـانـيـات ذاتـيـة وبـكـلف رمـزيـة إذا مـا
قـورنت بـأسـعـار الصـيـانـة فـيـمـا لـو تمت

عمل).   خارج ا
ــعـمل قــد تــأسس ســنـة 1977من وكــان ا
ـاركـيـة بطـاقـة تـصـمـيـمـية قـبل شـركـة د
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االطباء واجلهاز الصحي داخل اخملتبرات

فارس العزاوي

ا لـها من أكثـر ما  يـشيع احلـديث عنـه عنـدنا هـو النـزاهة فـاجلمـيع يتـحدثـون بهـا 
.. فـتـجد أنه من أصـغـر موظف أهـمـية وسـهـولة في الـتـصديق لـدى غـالبـيـة العـراقـي
ـاني فاسـد شعـارهم الـوحيـد هو أن الـنزاهـة ثـوبهم حـتى بدأ مرتـشي إلى أكـبر بـر

الشرفاء القلة يخجلون أن يذكروا الكلمة على أطراف ألسنتهم..
مـا نـتـحـدث عنـه ليس ضـربـاً من اخلـيـال أو أحالمـاً واهـية بـل هي حقـيـقـة واقـعـية
حـيث أغلـبهم يؤسـسون مـنصات إعالمـية تـردد على مـسامعـنا "فالن نـزيه نزيه نزيه
الية هو اإلعالم كن أن تستر به عورتك ا " فأسهل ما  حتى يصـدقه جمع الفاشل
ن ال إله لـهم ويستطيع أن يوهم الناس كن أن يجعلك الرب األعلى  رتزق الـذي  ا
أن اللون األسـود أبيض سواء صـدقوا ذلك غبـاء منهم أم حـقداً على الـدين وإتباعاً

للعلمانية الزائفة.. األهم من ذلك أنهم يصدقون أن الزنيم هو شخص شريف!
مثال ذلك ما حـدث في النجف على مدار الثـمان سنوات التي  تنعـمت فيها بحبوحة
ـيزانيـات األنفجـارية ب عام 2008 الى 2016.. حـينهـا  إختيار اإلقتـصادية وا
النجف ألن تكـون عاصمـة للثقـافة اإلسالمية ورصـدت لها مـبالغ خيالـية إضافة إلى
دينة بالطرق ركزيـة.كثير من هذا  أيكاله اليه إلعـادة إحياء ا يزانية ا نسبتـها في ا
واجلـسـور والبـنـايـات والـبنى الـتـحـتـية الـكل في وقـتـهـا كان يـتـرقب بـشـغف أن يرى
اإلعمـار لكـننـا لم نشاهـد سوى مـقاهٍ جـديدة تفـتتح بـ بيت وآخـر?!عاصمـة الثـقافة
ـال فـيــــهـا وكـــــــما نـــــــــقل 500 مـلـيـون بـلغـت قيـمـة اإلخـتالسـات وســــــرقـات ا
دوالر كلها بـكـشوفات مشاريع وهمية ال وجود لها على واقع احملافظة ماعدا بناية
قصر الثـقافة التي بلغـت تكلفتهـا التسع مـليون دوالر.. وهي بنايـة ال ترتقي لعشر
ـبلغ وأصـبحت فـيمـا بعـد مقـرا حلفالت غـنائـية بـائسـة.. كذلك الـنفق الـوحيد هذا ا
الذي تعـالت أصوات أبنـاء احملافظـة عليه لـكي يكتـمل حتت أسم "نفق اخملـتار" فخر
صناعتـنا التي شيدت على أيدي الفاسدين الذي ما أن تـنهمر األمطار على مدينتنا
يتـحـول إلى "مـسـبح اخملتـار" إضـافـة عن غرق األحـيـاء األخـرى.. وكأنه نـفق لـلـمرور

ولتحـقيق مأرب أخـرى..ال تتعجـب أو تستغـرب فصاحب هذه
ـاني وكثـير من احلـمقى يـحلـفون اإلجنازات اآلن نـائب بر
بـربـهم األعـلى أنه الـنـزيه الـوحـيـد في حـضـيـرة الـسـاسة
الـفــاسـدين ألنه أكـثــر من سـرق وطـغـى وأعـظم من أبـاح
نـصات مازالت تردد أنه "نزيه نزيه الفـجور والفوضى وا

نزيه" ولألسف القطيع مازالوا يرددون..
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بغداد

نبض القلم

كن أن أنـكر أو اُقلل من خـطورة فايـروس كورونا وعدد في كل االعـتبارات  ال 
االصـابـات عـلى مـسـتـوى الـعـالـم  وحـالـة  الـرعب الـشـديـدة الـتي سـادت الـعـالم
كن أن بسـبـبه  ومع ذلك  هـو  أو غيـره من الـفـيروسـات واالمـراض  الطـارئـة 
ينتـهي بعـد إحراءات عالجـية ووقـائيـة  تأخذ وقـتا كـما إنـتهت قـبله  فـايروسات 
جنـون البـقر وافالونزا الـطيـور وافالونزا اخلنـازير الخ    وحـتى إن عادت  هذه
سـميـات مخـتلـفة  مـرة اخرى لـكن أرقـام خسـائرها - الفـايروسـات  أو غيـرها 
بسب االجـراءات الصحيـة والتقـدم العلـمي - تُعد  متـواضعة جـدا جتاه فايروس
آخـر دائـمـي ومـسـتـوطن   هـو أشـد فـتـكـا من كل االمـراض   ومع ذلك لم يـحظ
تـواصلة  واحلالـة النفسـية التي تنـاسب خطورته لدى بتلك الـتغطيـة االعالمية  ا

 .. عني ا
نـعـم ..  كـورونـا  أصـاب  اجلـمـيع  وال يـزال فـي تـوسع  ولم  يـفـرق بـ الـدول
غـنــيـهـا عن فــقـيـرهــا  بـحـكـم عـمـلــيـة الـتــواصل والـتــنـقل والـعالقــات بـ الـدول

والشعوب .
كان لـلفقراء أمراضهم اخلاصة التي تفتك بهم   كالسل  –التايفوئيد  والكوليرا

الريا .. واجلدري واحلصبة وا
وت الريا مـثال  لـوحدهـا  تصـيب أكـثرمن  500 مـليـون شـخص سنـويـا    فـا
ـنــسـيـة مــنــهم نــحـو 3 ماليــ   كل عــام  ومع ذلك ال حتـظـى  هـذه االمــراض ا
بـتـغطـيـة إعالمـيـة  وحمالت صـحـيـة وبـحوث مـقـارنـة بـامراض أخـرى  من بـيـنـها
امراض خاصة تصيب االغنياء بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية في دولهم ..
أقول إذا كـان للفقراء أمراضهم لكن هذه الفـيروسات ومنها كورونا ساوتهم  مع
االغـنـياء   ولـذلك كـان هذا االهـتـمام بـهـا واالستـنـفار االسـتـثنـائي من اجلـميع 
وخاصـة الدول الغنية   أكبر من أمراض الفقراء  لكن وطأتها على الفقراء كانت

أشد بسبب تخلف أو تواضع الرعاية الصحية عندهم  .
ـثال الـتي أنـشأت كن مـقـارنة الـصـ  - مكـان الوبـاء  االول عـلى سبـيل ا فال 
مسـتشفى خالل عشرة أيام لعالج مرضى فايروس كـرونا بدولة متخلفة لم ترتق
مـؤسسـاتـها الـصـحيـة الى مـستـوى يؤهـلـها لـرعـاية االنـسـان في ظروف طـبـيعـية
فـكـيف بـها فـي حالـة الـطـوارىء  وتراجع أداء الـضـمـيـر لدى الـبـعض السـتغالل
سـتلزمات اخلاصة بالوقـاية مثل الكمامات الظـرف في إرتفاع أسعار االدوية  وا

ومواد التعقيم وغيرها ..
كـنت آمل وادعـو كـغـيـري الى  أن يـكـون االغـنيـاء - دوال وأفـرادا -  أكـثـر رحـمة
ـا فـيـهـا كـورونا ـن إبتالهـم الله بـوبـاء أشـد فـتـكا مـن كل االمراض  بـالـفـقراء 
ستدام)  الذي يفتك ا يكون سببا لكثير من االمراض  االخرى وهو (الفقر ا ور

ليارات من البشر.. با
كـنت آمل وأرجـو  ايـضا أن يـكـون كـورونا  عالجـا شـافيـا لـوبـاء تخـمـة (كرشت)
بـطـون وعـقـول عـلى حـسـاب أخـرى يـفـتك بـهـا اجلـوع لـيـكـون سـبـبـا في امـراض

أخرى تصيب اجلسد والعقل .
إحــصـاءات  كـثــيـرة تــصـدر عن نــسـبــة اجلـيــاع والـفــقـراء  في الــعـالم  فــهـنـاك
ثـال  صدرت عام 2018 تـشير الى إن هـناك  ما احصـائيـة رهيـبة عـلى سبـيل ا

ب  800 مليون الى مليار شخص في العالم  يبيتون يوميا في حالة جوع  ..
وأغلب هـؤالء اجلوعى  يـعـيشـون في  بلـدان نـاميـة أو منـاطق  صـراعات تـمزقـها

احلروب ..
فأين الـعالم  وبـالـذات من  يدعي  حـمايـته حلـقوق االنـسان  واحـترام أدمـيته من

هؤالء ?
رتب والفقر في توسع ومؤشراته في تزايد ولم تعد تقتصر على مقدار الدخل وا
الـتي يـتقـاضـاه الـفرد  والـدخل الـقومي الـعـام للـبالد   بل في جتـلـياته (مـتـعددة
االبعـاد) مثل فقـر الصـحة ونـوعيـة العمل واالفـتقـار الى االمان من تـهديـد العنف

واالرهاب ..
فـفـقــر الـصـحــة  مـثال يــؤدي لـيس الى انــتـشـار أمــراض جـديـدة  فــقط بل عـودة

امراض منقرضة كالكوليرا مثال .. كما حصل في سنوات ماضية .
ويوضـح مؤشـر الفـقر (مـتـعدد االبـعاد) لـعام 2019 الـذي أصدره بـرنامج اال

ائي أنه في (101) دولـة تمت دراستها (من بينها  (31) دولة بدخل تحدة اال ا
قـومي منخفض و(68) بـدخل متوسط و (2) بـدخل قومي مرتـفع   هناك (3 1) 
ملـيار شخص يعانون من الـفقر (متعدد االبـعاد)  من بينهم حوالي  633 مـليونا
من االطـفـال  دون سن 18 عـامـا  وحوالي الـثـلث مـنـهم أي  حوالي 428 مـلـيون

هم أطفال دون سن العاشرة  .
وهـنـاك حـوالي (96.6 ) مـلـيـون شـخص يـعـيـشـون حتت خط الـفـقـر من مـجـموع

345 مليون شخص سكان الوطن العربي..
ـال وهـو فقـر االخالق ومـنه الفـساد  وهـنـاك  فقـرآخر يـعـد أشد فـتـكا من فـقر ا
وإن كان  يـأخذ مـسمـيات كثـيرة اقـتصـادية واداريـة  لكـنه يـؤشر مـوت الضـمير

ال العام الغراض شخصية .. وفقر االخالق   ومنه إستخدام  الوظيفة وا
فـعـندمـا يـسـتـشـري هـذا الـوباء اخلـطـيـر في مـجـتـمع  مـا  سـيـصل به الى الـفـقر
واالفالس ال محـالة   مهمـا كانت درج غنـاه   ولذلك تعد مـقاومة الفـساد واجبا

اخالقيا  وشرعيا ورسميا على اجلميع حكاما ومحكوم ..
الفقـر والفساد ثـنائية مـرضية خطيـرة تدمر اجملتـمعات وتؤشـر خلل في  االنظمة
ـتـبعـة وسـوء ادارة احلـكـومـات ونـهب مـوارد البالد االقـتـصـاديـة واالجتـمـاعـيـة  ا

طالبة بحقوقها وانتزاعها من الفاسدين .. وتقاعس الشعوب عن ا
وعلى هـذا االساس فـإن  محـاربة الـفسـاد  تـعد جـزءا من  استـراتيـجيـة محـاربة
ـا الى ــال الـعــام  والـثـروات فــقط وا الـفــقـر  الن الـفــسـاد ال يــؤدي الى نـهب ا
تـراجع اخلدمـات واالسـتثـمار والـتنـميـة وانـتشـار البـطالـة  وبـالتـالي يؤثـر تأثـيرا
عـيشـة  وخاصـة لـذوي االحتـياجـات اخلـاصة والـشريـحة كـبـيرا عـلى مسـتـوى ا
ـدارس وينـصـرفون لـلعـمل الـشاق  وهم في االضعف وهم االطـفـال  فيـتركـون ا
تلك الـسن الصغيرة.. وبذلك تكون خسارة اجملتمع الي ينتشر فيه الفساد مركبة

وارد البشرية .. ادية وا وارد ا .. خسارة ا
ـرور الزمن الى أمراض مستوطـنة مزمنة  مدمرة وتلك أمـراض خطيرة  تتحول 

.. أين منها كورونا !!.
الــفـقـر حــالـة خـطــيـرة يـدفـع االنـسـان الى  أن يــقـدم رغـيـف اخلـبـز عــلى احلـريـة
واحلقـوق االساسية  االخرى..   واحلكـومات الفاشلة تـتحمل نتائـجه االجتماعية
ـسحوقة واالقتصـادية والسـياسيـة وانعكـاساتهـا التي تقع عـلى الطبـقة الفـقيرة ا
بــالــدرجـة االســاس   ولــيس عــلى  االغـنــيــاء والــفـاســدين الــذين يــزدادون غـنى

وسطوة ..  
قراطـية فارغة من مـضمونـها وليست ذات الفـقر يجعل  كل الـشعارات  عن الـد

معنى ..
وكاد الفقر أن يكون كفرا..
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كــلـمــا قــرأت الــقــرآن شــعــرت  أن روحي تــهـتــز داخل
جسمي ...               
اني غوته )  الشاعر اال
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دني في ديالى في مالبس التعقيم الدفاع ا


