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ة  الصناعة تزوُد المؤسسات الصحيَّ
بمواّد  معقمة وثالثة ماليين كمامة

جهوٌد لتحويل العراق من مستورٍد الى منتج

���ة الح����ت����واء  ض���م���ن ال���ج���ه���ود ال���ح���ك���وم���يَّ
وزارة  ت���س���ت���م���ر  "ك�������ورون�������ا"،  ف�����ي�����روس 
املؤسسات  بتجهيز  وامل��ع��ادن  الصناعة 
��ة ب��ال��ك��م��ام��ات وامل������واد امل��ع��ق��م��ة،  ال��ص��ح��يَّ
ال��ص��ح��ة  وزارة  ت���زوي���د  ع���ن  ك��ش��ف��ت  إذ 
م���ؤخ���رًا ب����3 م��اي��ن ك��م��ام��ة. ي��أت��ي ذل���ك، 
والحد  املحلي  املنتج  دع��م  خطط  ضمن 
السوق  االستيرادات، بهدف تحويل  من 
الى  ومستهلكة  مستوردة  من  ة  العراقيَّ
منتجة ومصدرة من أجل توفير العملة 

الصعبة.
ال��ص��ن��اع��ة  وزارة  إع�������ام  م����دي����ر  وق�������ال 
ل�"الصباح":  الصافي  مرتضى  وامل��ع��ادن 
إن���ت���اج  ف�����ي  م���س���ت���م���رة  "م���ع���ام���ل���ه���ا  إنَّ 
الكمامات بمشاركة القطاعات الصغيرة 
الديتول  وكذلك  اإلنتاج  بهذا  واملتوسطة 
واملعقمات وغيرها من املواد التي تخدم 
الى  مشيرًا  ة"،  اليوميَّ حياته  في  املواطن 
والهجرة  ة  الصحَّ وزارت���ي  "ج��ه��زت  أنها 
كمامة  ماين   3 م��ن  بأكثر  واملهجرين 
ع���ب���ر م���ع���ام���ل���ه���ا امل���ن���ت���ش���رة ف�����ي أغ���ل���ب 

املحافظات".
وأضاف أنَّ "الوزارة تخطط لجلب خطوٍط 
ة بأسرع وقٍت ممكٍن إلنتاج املزيد  إنتاجيَّ
من الكمامات"، مبينًا أنَّ "العراق لم يكْن 
م��س��ت��ع��دًا إلن���ت���اج ه����ذه ال���ك���م���ام���ات عند 

دخول األزمة باألعداد الكبيرة".
أنَّ "وزارة الصحة مسيطرة  ال��ى  وأش��ار 
ع��ل��ى ال���وض���ع م���ن خ���ال ال��ك��م��ي��ات ال��ت��ي 
أنَّ  م��ب��ي��ن��ًا  ال��ص��ن��اع��ة"،  م���ن وزارة  ت��ن��ت��ج 
"ال���وزارة تأخذ أوام��ره��ا من خلية األزم��ة 

بتزويد وزارة الصحة".
وب���ن ال��ص��اف��ي أنَّ "ال���ش���ح امل���وج���ود في 
األس�������واق م���ن ال���ك���م���ام���ات ي���أت���ي بسبب 
 
ً
ح����ذر امل���واط���ن���ن م���ن ال���ف���ي���روس، ف��ض��ا
عن عمليات االستغال من قبل املذاخر 

وأصحاب الصيداليات".
االقتصاد  لجنة  ذك��ر عضو  من جانبه، 

ة حامد املوسوي، أنَّ  واالستثمار النيابيَّ
"ه���ذه امل��رح��ل��ة ت��ح��ت��اُج ال���ى إع����ادة هيكلة 
���ة م����ن خ�����ال ت��ط��ب��ي��ق  ال���ص���ن���اع���ة امل���ح���ل���يَّ
قانون حماية املنتج بشكٍل كامٍل وتقديم 
للمستثمرين  ح��واف��ز  وت��وف��ي��ر  ق����روٍض 
األجانب"، مشيرًا الى أنه "في حال طبقت 
هذه األمور يستطيُع العراق القضاء على 
البطالة وبناء اقتصاد قادٍر وله صناعة 

ة كبيرة". محليَّ
يتحرر  بدأ  "العراق  إنَّ  ل�"الصباح":  وق��ال 
ب���ق���اءه على  أرادْت  ال��ت��ي  األج����ن����دات  م���ن 
األوان  وآَن  السلع  مقابل  النفط  معادلة 
لكي تتغير هذه املعادلة بعد 2020، ولوال 
ْت ب��ال��ب��ل��د ف���ي ال��ف��ت��رة  األح�����داث ال��ت��ي م�����رَّ
 للمعامل 

ٌ
ل��ك��ان ه��ن��ال��ك ت��ف��ع��ي��ل ال��س��اب��ق��ة 

بالشركة مع عدٍد من الدول".
م��ش��ت��رك��ة  إرادة  "وج�������ود  ع����ن  وك���ش���ف 

��ة  ب����ن ح��ك��وم��ت��ن��ا وال���ح���ك���وم���ة ال��ص��ي��ن��يَّ
للنهوض باالقتصاد العراقي من خال 
تطوير الصناعة وفي الوقت نفسه بناء 
ة للعراق"،  شراكات ذات جدوى اقتصاديَّ
م���ؤك���دًا "وج������ود ف�����رٍص ك��ب��ي��رة ل��ل��ع��راق 
أْن ي��ت��ح��ول م���ن م���س���ت���ورٍد ال����ى م��ص��دٍر 
خ��زي��ٌن  ل��دي��ه  ك���ون  ���ة  ال���زراع���يَّ للمنتجات 
 

ُ
دول ما حاولت  وه��و  ة  الجوفيَّ املياه  من 
الجانب في  ه��ذا  ف��ي  االستثمار  ال��ج��وار 

 أكثر".
ٌ

وقت إنَّ العراق مؤهل
كانت  "الحكومة  أنَّ  ال��ى  امل��وس��وي  ولفت 
لديها إرادة لتشجيع الصناعة الصغيرة 
ولكْن  للمشاريع  ق��روض��ًا  أطلقت  حيث 
ذل��ك"،  تعطل  وال��وب��اء  التظاهرات  بسبب 
م����ؤك����دًا "ض��������رورة امل���ض���ي ب���ب���ن���اء م����دْن 
��ة ف���ي ك���ل م��ح��اف��ظ��ة م���ع ت��وف��ر  ص��ن��اع��يَّ
أنَّ  ال سيما  ل��ه��ا،  املخصصة  األراض����ي 

 
ً
أي م��ش��روع ف��ي��ه ج���دوى سيجد أم���واال
س���واء ك��ان��ت ق��روض��ًا م��ن امل���ص���ارف أو 

تخصيصات من الحكومة".
��ة  وأش����ار ال���ى أنَّ "ال��خ��ارط��ة االس��ت��ث��م��اريَّ
ال����دول التي  ال���ع���راق م��ن أف��ض��ل  صنفت 
ة واعدة وأي مشروع  فيها بيئة استثماريَّ
ص��ن��اع��ي م��ع ت��وف��ي��ر ح��م��اي��ة سيكتب له 
ال��ن��ج��اح"، م��ش��ددًا على "ض���رورة تطبيق 
ق����ان����ون ح���م���اي���ة امل���ن���ت���ج امل���ح���ل���ي ب��ش��ك��ٍل 
ك��ام��ل خ��اص��ة ف��ي ه��ذه ال��ف��ت��رة ليتسنى 
في  ب��دوره��ا  ال��ق��ي��ام  ة  املحليَّ للصناعات 

توفير ما تحتاجه السوق".
 بشكٍل 

َ
ون���وه ال��ى أنَّ "ه���ذا ال��ق��ان��ون ط��ب��ق

ج��زئ��ي على بعض امل���واد وق��د ن��ج��َح الى 
حٍد ما في بعض السلع كالبيض ومواد 
البناء كاالسمنت والطابوق، إذ تم إيقاف 

استيراد تلك املواد".

بغداد/ شيماء رشيد

مبنى وزارة الصناعة 

 سالم مشكور

 بالجهل يقتلوننا جميعًا!

أغلب مصائبنا تأتي من قلة الوعي عند الكثيرين، وانعدامه عند البعض، 
وهو من أكبر آفات مجتمعنا وسبب أغلب مآسيه. غياب الوعي له أسبابه، 
ة وراءه��ا أصحاب مصالح قد تكون  ة عمديَّ له أسباٌب بشريَّ واستمراره 
تحقيق  ة  البشريَّ للذئاب  يمكُن  ال��وع��ي  غياب  ففي  ��ة.  ف��ئ��ويَّ أو  ة  شخصيَّ
مصالحها الدنيئة بسهولة، وبتأييٍد شعبي كبير. وبحلول الجهل يكون 
الجمهور املستهدف هو من يقدم نفسه قربانًا في لعبة املصالح وصراع 
ال��ق��وى. ف��ي ظ��ل قلة ال��وع��ي أو ان��ع��دام��ه ت��رى الحشود تتجمُع دف��اع��ًا عن 
 

ُ
الجهل يصطف وف��ي ظل  الفساد.  ترفع ش��ع��ارات مكافحة  فاسد، وه��ي 
ال��ن��اس ط��واب��ي��ر الن��ت��خ��اب ف��اس��دي��ن وق��ت��ل��ة ث��م ي��أت��ي خ��ص��وم ه����ؤالء من 
الفاسدين أيضًا ليدفعوهم الى تظاهرات تتخللها عمليات تدمير وتعطيل 
لحياة الناس وشعارات ضد من انتخبوهم هم بأنفسهم. في ظل الجهل 
يمكن تلقن الجمهور بعبارات ورف��ع شعارات ال يفقهون معناها أو ما 
وغياب  الجهل  ظل  وف��ي  في سبيلها.  للموت  لكنهم مستعدون  وراءه���ا، 
ال����وع����ي، ي��ت��ج��م��ه��ر ال���ج���ّه���ال ل��ك��س��ر ح��ظ��ر 
على  انتصارهم  معلنن  الصحي  التجوال 
 أن��ف��س��ه��م وداع������ن ال����وب����اء ال����ى ال��ف��ت��ك ب��ه��م.
ف��ي ع��راق��ن��ا امل��ن��ك��وب بجهله وغ��ي��اب وع��ي 
ط فاسديه، 

ّ
قطاعات واسعة من أهله، وتسل

ة دامت  عانينا غياب الوعي بفعل دكتاتوريَّ
عشرات السنن، وعندما زال الدكتاتور، جاء 
ة  الشخصيَّ مصالحه  يحقق  ال  ممن  كثيٌر 
 في ظل الجهل، فكان االستثمار 

ّ
ة إال والحزبيَّ

في التجهيل بدل االستثمار في بناء الوعي. 
ال ي��ق��ت��ص��ر ذل�����ك ع���ل���ى ال��س��ي��اس��ي��ن دون 
ة  ة وحتى دينيَّ غيرهم، هناك جهات سياسيَّ
ال تستطيع ال��ع��م��ل ف��ي ظ��ل ال��وع��ي، ألن���ه ال 
يأتي باألتباع الطّيعن ممن يمكن تحريكهم 
بسهولة، أو ألنَّ وعيهم سيدفعهم الى طرح 
إليه.  أكثر من س��ؤال وتشكيك بما يدعون 
إذا ك����ان م���ن ي��س��ت��ث��م��ر غ���ي���اب ال���وع���ي من 
������ة ون������ف������وٍذ وس���ل���ط���ة  أج�������ل م����ص����ال����ح م������اديَّ
يضحي ب��ح��ي��اة املجتمع وأم��ن��ه واس��ت��ق��راره ودم����اء أب��ن��ائ��ه ودف���ع ال��ن��اس 
���ة ل��ي��ت��رب��ع ه���و ف���ي ال��ن��ه��اي��ة  ��ة واألم���ن���يَّ ��ة واالج��ت��م��اع��يَّ ال���ى امل��ه��ال��ك ال��ص��ح��يَّ
ع��ل��ى مقعد ال��س��ل��ط��ة أو امل����ال، ف��م��ا ب��ال��ك ب��ج��ه��ات ت��ري��د اس��ت��ث��م��ار الجهل 
���ان���ة.

ّ
ب���ه���دف ق��ت��ل ال��ج��م��ه��ور ذات�����ه ال�����ذي ي��ص��ف��ق ب��غ��ب��اء ل��ش��ع��ارات��ه��ا ال���رن

 

م��ا ال���ذي ي��ري��ده م��ن ي��دف��ع ال��ن��اس ال���ى ك��س��ر ال��ح��ظ��ر ال���ذي ف���رَض أس��اس��ًا 
الحياة في كل مكان، وفتك   

ّ
الناس من وب��اٍء عاملي ش��ل أج��ل حماية  من 

ة  الطبيَّ وتقنياتها  امل��ت��ط��ور  الصحي  بنظامها  ع��رف��ت  ط��امل��ا  بمجتمعات 
ال���رائ���دة؟ ل��و ك���ان ه��ن��اك وع���ي ل��س��أل ه���ذا ال��ج��م��ه��ور امل��ن��ت��ح��ر: أل���م تتغلب 
 ال���ص���ن – وه����ي م���ص���در ال����وب����اء- ع��ل��ي��ه ب��ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي ألس���اب���ي���ع؟.
ه�����������ن�����������اك م�������������ن ي�����������ري�����������د إب�������������ادت�������������ن�������������ا، وح����������اض����������ن����������ة م�������ش�������روع�������ه 
 م�������ج�������ت�������م�������ٌع ق������ل������ي������ل ال�������������وع�������������ي، وب�������ع�������ض�������ه ف���������اق���������د ل�����������ه أس���������اس���������ًا.

ب��دءًا من وعيه، منذ  املسؤول األول هو من لم يعمل على بناء اإلن��س��ان، 
.2003

هناك من يريد 
إبادتنا، وحاضنة 
مشروعه مجتمٌع 

قليل الوعي، 
وبعضه فاقد له 

 أساسًا.
املسؤول األول هو 
من لم يعمل على 
بناء اإلنسان، بدءًا 

من وعيه، منذ 
2003

اجراءات احترازية في مطار بغداد الدولي

أحمد الصحاف

وزارة الخارجية ودبلوماسية االستجابة الوطنية

رحالُت إنقاٍذ
لقد أثمرت هذه الجهود عن اعادة 3659 مسافرا 
ارب��ع رح��اٍت جوّيٍة  العالم، عبر  عراقيا من دول 
اع��ادة  ت��ّم��ت  ال��ه��ن��د، حيث  ف��ي  العالقن  للعراقين 
ال��خ��ارج��ّي��ة  وزارة  ت��اب��ع��ت  ك��م��ا  م���س���اف���را،   655
العالقن في مصر، واستجابت  العراقين   

َ
أح��وال

ملناشداِتهم عن طريق سفارتنا في القاهرة، فتّم 
قل خالها 

ُ
تنظيُم ثاِث رحاٍت جوّيٍة استثنائّية، ن

1083 مسافرا من جمهورّية مصر العربّية، كما 
 اعادة 141 مسافرا عالقا في 

ُ
أثمر هذا التنسيق

روسيا، التي تحولت الى منطقٍة وبائّيٍة لفيروس" 
ك���ورون���ا"،  ك��م��ا ت���ّم تنظيُم ث���اِث رح����اٍت ج��وّي��ٍة 
استثنائّيٍة لنقل 663 مسافرا عالقن في تركيا، 
وكذلك اعادة 530 مسافرا من مطار دبي، و155 
و 308 مسافرا من  ب��ي��روت،  م��ن مطار  مسافرا 
م��ط��ار ع��ّم��ان، و 115 مسافرا م��ن م��ط��ار منسك 

عاصمة بياروسيا.
لقد دأبت الوزارة عبر سفاراِتها وقنصلّياِتها على 
تنفيذ توجيهاِت رئيس مجلس الوزراء واللجتن 
الوزارّية والنيابّية بتسهيِل مهمِة عودِة العراقين 
م��ع وزارِة  امل��ت��واص��ِل  التنسيِق  ال��وط��ن، ع��ب��ر  ال���ى 
النقل، لغرِض البدِء بتنفيِذ الرحاِت االستثنائّيِة 
الباد  غ��ادروا  الذين  العراقين،  وإع���ادِة  املباشرِة 
يتمكنوا من  ول��م  املاضّية،  الثاثِة  األشهِر  خ��ال 
العودِة بسبِب إيقاِف حركِة الطيران، وعلى وفِق 
الديواني )55( لسنِة 2020.  األم��ِر  لجنِة  ق���راراِت 
 جثماٍن عراقيِّ توفى في باريَس على 

ُ
كما تمَّ  نقل

نفقة الوزارة الخاّصة.   
كما عملت السفاراُت العراقّية في الخارج، والدول 
الغذائّيِة  وامل���ؤِن  امل��س��اع��داِت  تقديم  على  العربّية، 
وال���دع���ِم امل����ادي وت���وزي���ِع األدوّي������ة، وامل��س��ت��ل��زم��اِت 
العراقّيِة في  الجالّيِة  ابناِء  ِعلى  الطبّيِة واملعمقات 
بتوزيِع  األردن،  في  نا 

ُ
قامت سفارت كما   لبنان، 

مؤٍن غذائّيٍة بن ألف أسرٍة بالتنسيق ِمع مجلِس 
رجاِل األعماِل األردني.

 الخارجّية ومسؤولّية
ُ
وزارة

 الرصد الوبائي
ال��ع��راق��ّي��ِة م���ن خ��ال  ال��خ��ارج��ّي��ِة   

ُ
رص����دت وزارة

س����ف����ارات����ن����ا، وط���ب���ق���ا ل���ح���ص���ي���ل���ِة ال�����رص�����د، ف���إن 
املتحدة  الواليات   في كل من: 

َ
اإلصاباِت املسّجلة

األميركّية 40 إصابة، والنرويج 37، والسويد 22، 
وإيطاليا   ،10 وك��ن��دا   ،11 واألردن   ،11 وبلجيكا 
2، وهولندا  ولبنان   ،5 والنمسا   ،5 وبريطانيا   ،7
 ،3 وال��دن��م��ارك   ،2 السعودّية  العربّية  واململكة   ،5

وإصابة في كل من اإلمارات العربّية، وفنلندا.
كما توزعت حاالت الوفاة في عموم العالم إلى 9 

وفيات موزعة كاآلتي:
حالتا وفاة في السويد، و4 في بريطانيا، وحالة 

وف��اة ف��ي ك��ل م��ن هولندا، وأمل��ان��ي��ا، وبلجيكا، في 
املقابل سجلنا 4 حاالت الشفاء توزعت: حالتان 

في كندا، و5 في األردن، وحالة في إيران.
تاِبع باهتماٍم 

ُ
نتِشرة في العالم ت

ُ
سفاراُت العراق امل

للوقوف على سامتهم  العراقّية  الجالّية  أوض��اِع 
وتخصص أرقامًا ساخنة، للرّد على مناشداتهم 
وت��ق��وم بتقديم إح��اط��ة دورّي���ة إل��ى مركز ال���وزارة 
ع��ل��ى مستوى  ال��ع��راق��ّي��ِة  ال��ج��ال��ّي��ِة  ب��أب��ن��اء  تتعلق 

الطلبة والجالية بمختلف توصيفاتهم في جميع 
املحافظات اإليرانية"، وال حقيقة لطرد 600 طالب 
عراقي من إيران، وسفارتنا في طهران، تحيطنا 
ع����ن أوض�����اع  ي���وم���ي���ًا  م���ف���ص���ٍل ودوري  ب���ت���ق���ري���ٍر 
 

َ
الجالية، والطلبة في إيران، وعليه، دعونا وسائل
اإلعام إلى توخي الدقة والتحري عن املعلومات 
 
ُ
ال��رس��م��ي��ة، كما عملت  قنصلّية م��ص��ادره��ا  م��ن 

ج��م��ه��ورّي��ة ال���ع���راق ال��ع��اّم��ة ف��ي م��ان��ش��س��ت��ر، على 

املدينة  في  تواجدين 
ُ
امل العراقين  ون 

ُ
��ؤ

ُ
ش ُمتاَبعة 

اإلج�����راءاِت  ع��م��ل��ه��ا؛ وب��س��ب��ب  مانشستر س��اح��ة 
�����ش�����ّددة، ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا ال��س��ل��ط��اُت 

ُ
ال��ص��ّح��ي��ة امل

إليواء  الفنادق  من  العديد  فرغت 
ُ
أ إذ   ،

ُ
البريطانّية

إغاق   عن 
ً
ك��ورون��ا"، فضا بفيروس"  صابن 

ُ
امل

 م��واط��ن��ن ع��راق��ي��ن كانوا 
ُ
األج����واء ت��ع��ّرض أرب��ع��ة

عاَدلة شهاداتهم، ولم يتسنَّ 
ُ
يزورون ماشستر مل

لهم الُحُصول على حجٍز في فندق.
وأش�������اد س��ف��ي��ر ال����ع����راق ل�����دى امل��م��ل��ك��ة األردن����ّي����ة 
ال��ه��اش��م��ّي��ة ب��ال��ت��ع��اون االس��ت��ث��ن��ائ��ّي ال�����ذي أب����داه 
جامعة  ورئاسة  الكرك،  محافظة  في  املسؤولون 
بتقديم  ال��س��ف��ارة  مل��ن��اش��دات  الستجابتهم  م��ؤت��ة 

ن واملستلزمات الضرورّية للطلبة العراقين.
َ
ؤ

ُ
امل

 الجالّيِة
ُ

أحوال
كثفت الخارجّية العراقّية، جهودها، لإلطاع على 
أح���وال ال��ج��ال��ّي��ة ال��ع��راق��ّي��ة ف��ي أك��ث��ر م��ن 20 دول��ة، 

أج��ري��ت، وتجرى بشكٍل مستمٍر  ات��ص��االٌت  ولنا 
 م���ن ن���ي���وي���ورك، وط��وك��ي��و، 

ّ
م���ع ب��ع��ث��ات��ن��ا ف���ي ك����ل

ومسقط،  وط��ه��ران،  وماليزيا،  وسيئول،  وب��ك��ن، 
ودم���ش���ق، وأن����ق����رة، وم���وس���ك���و، وف��ي��ي��ن��ا، وأث��ي��ن��ا، 
والقاهرة،  والرباط،  وبروكسل،  وباريس،  وروم��ا، 
لاطاع  وهلسنكي؛  ومانيا  ودل��ه��ي،  واأله����واز، 
على أحوالها واإلح��اط��ة بما تتخذه من إج��راءاٍت 
ال��ع��راق��ّي��ة،  ال��دع��ِم وامل��س��اع��دِة للجالّية  ف��ي ت��ق��دي��ِم 
��ت��اَب��ع��ة أح����وال ال��ج��ال��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة، ان��ط��اق��ًا من 

ُ
ومل

واجبنا الوطنّي واملهنّي ومنذ بدء األزمة، حاولنا 
أن نكون على تواُصل مع بعثاتنا وسفرائنا في 
إلى  ترد  التي  خاطبات 

ُ
امل ُمِضيفًا جميع  الخارج، 

مركز الوزارة يتّم إجراء الازم فيها فورًا".
أنحاء  ف��ي جميع  العراقين  إل��ى  ن���داء  ف��ي  وأعلنا 

العالم عبر سفاراتنا، مفاده: 
"نلفُت اهتماَم جميِع أبناِء الجالّيِة العراقّيِة الكرام، 
أن سفاراِتنا،  إلى  العالم  دول  املقيمن في عموم 
 أزم�����ٍة مل��واج��ه��ِة 

َ
وق��ن��ص��ل��ي��اِت��ن��ا، ق���د ش��ك��ل��ت خ��ل��ّي��ة

وباء فيروس" كورونا" لغرض متابعة شؤونكم، 
مناشداتكم؛  وتلبية  احتياجاتكم،  عند  والوقوف 
ل�����ذا ي���رج���ى م��ن��ك��م ال����ت����واص����ل م����ع ال����س����ف����ارة او 
وق��د  ف��ي��ه��ا،  تقيمون  ال��ت��ي  ال��ب��اد،  ف��ي  القنصلية 
ن��ش��رت ع��ب��ر م��وق��ع��ه��ا ال��رس��م��ي ارق�����ام ال��ه��وات��ف 
الساخنة، ووسائل التواصل االجتماعي، وعنوان 

البريد االلكتروني.

 الرسميُّ باسم وزارة ِالخارجّية
ُ
•املتحدث

د. أحمد الصحاف *

عملت وزارة الخارجّية منذ بدء أزمة تفشي وباء كوفيد19 بالتعاون مع وزارة النقل على تنظيِم خٍط جوي، النقاِذ املسافرين العراقيني العالقني 
في الدول، التي تفّشى فيها الوباء، كما عملنا على تشكيِل خاليا أزمة بالتعاون مع سفاراتنا في الخارج، لرصد أبناء الجالّيات العراقّية املصابني، 

وتتبع حاالتهم الصحّيّة وتأمني مؤن ألسرهم تخفيفا عن معاناتهم. لقد سّيرت وزارة النقل، من خالل أسطولها الجوي، بالتنسيق مع وزارة 
الخارجّية، وبمتابعة الدكتور محمد علي الحيكم وزير الخارجّية، رحالٍت استثنائّيًة أعادت أكثر من 3 آالف مواطن عراقي إلى أرض الوطن، 

بغضوِن أسبوٍع فقط، بعد أن كانوا عالقني في بقاِع العالِم بداّية من الهند، إلى تركيا أخيرًا مع قرار سلطة الطيران بإيقاف النقل الجوي.

نلفُت اهتماَم جميِع أبناِء الجالّيِة العراقّيِة الكرام، املقيمني 
في عموم دول العالم إلى أن سفاراِتنا، وقنصلياِتنا، قد شكلت 

خلّيَة أزمٍة ملواجهِة وباء فيروس" كورونا" لغرض متابعة 
شؤونكم


