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نــفت مـصــادر في مــطــار الـقــاهـرة
الـدولي مـا زعمـته بـعض التـقـارير
عن توقف الرحالت اجلوية لشركة
اخلـطــوط اجلـويــة الـعــراقـيــة بـ
مـصر والـعراق وبـالـعكس  بـسبب
الـــظــــروف الـــراهــــنـــة  اخلــــاصـــة
بـاالجـراءات االحـتـرازيـة  لـلـوقـاية

من انتشار ڤايروس كورونا.
ـديـر واكـد نـسـيم كـر مــحـمـود ا
االقليمي لشركة اخلطوط العراقية
 في مــصـر بــانه الصــحــة لــتـوقف
الـــرحـالت اجلـــويـــة بـــ الـــعــراق
ومــصـر عــلى االطالق مـشــيـرا الى
واعيد استمرار الـرحالت حسب ا
ـتــفق  والــتــوقــيــتــات اجملــدولــة ا
عــلــيــهــا بـ اجلــانــبــ الــعـراقي

صري . وا
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واشار الـسيد نـسيم كر مـحمود
بـــــان الــــرحـالت بــــ الـــــبــــلـــــدين
الشقيـق العراق ومصـر مستمرة
ـعـدل  (8) ثـمـان بــشـكل مـنــتـظم 
رحالت اســبـوعـيــا خـمــسـة مــنـهـا
لــــبــــغــــداد  (الــــســــبت - االحــــد -
الـثـالثـاء - اخلـمـيس - اجلـمـعـة )
ورحلة واحدة لكل من اربيل ( يوم

الــســبت من كل اســبـوع ) ورحــلـة
واحــدة لـــكل من الـــســلـــيــمـــانــيــة
والــبـصــرة ( يـوم اجلـمــعـة من كل

اسبوع ) .
وفـيــمـا يــتـعــلق بـاالجــراءات الـتي
تـــتــخـــذهـــا فـــرق وزارة الـــصـــحــة

صرية في مطـار القاهرة الدولي ا
بشأن الـوقاية من فـيروس كورونا
( كـوفـيـد -19) اكــد الـسـيــد مـديـر
مـكـتب الـقـاهـرة لـشـركـة اخلـطـوط
اجلــويــة الــعـــراقــيــة بـــان جــمــيع
ـسـافـرين عـلـى طـائـرات الـشـركة ا
الــعـــراقــيـــة ان كــانـــوا عــراقـــيــ
اومصري او من جنسيات اخرى
يـخضـعون إلـى إجراءات الـفحص
الطبي من قبل فرق وزارة الصحة
ـــصــريـــة وكـــذلـك عـــنـــد دخــول  ا
طـار الـقـاهـرة الدولي ـسـافـرين  ا
القـادم من احملـافظـات العـراقية

,
وذكـــر الــســيـــد نــســـيم كــر بــان
الـتــعـاون كــبـيـر بــ مـكـتــبـنـا في
دني الـقـاهـرة وسـلطـة الـطـيـران ا
ـصـري لتـنفـيـذ كافـة التـعـليـمات ا
واالجراءات اخلاصة بـالوقاية من

فيروس كورونا.  
) الى ان (الـــعالقـــة واشـــار (كـــر
التـاريخيـة التى تربط الـبلدين فى
شـــــتـى اجملـــــاالت وخــــــاصـــــة فى
صـناعـة الـنقل اجلـوى  مـؤكدا أن
وزارة الـــنــقل الــعــراقـــيــة تــســعى
دائـــمـــاً إلى تـــطــويـــر مـــنـــظـــومــة
ــدني لــديـهــا حـيث أن الـطــيـران ا
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هي عالمــة عـلى الــنــبـوغ الــعـراقي
الـــــذي نـــــواجــــهـه في كـل األزمــــان
وخــصــوصــا في أوقــات الــشــدائـد
ـهـاجر. واألزمـات .. والـعـيش في ا
فـالـعـراقـي تُـسـتـفــز كل طـاقـاته في
حـاالت الــتــحـدّي وتــصـدأ وتــمـوت
مـــواهــبـه في حـــاالت االســتـــرخــاء
والــركــود. إنــهــا حـــقــيــقــة وســمــة
سـيـكـولـوجــيـة صـارت راسـخـة في

 . شخصية العراقي
الطفل العراقي الـنابغة "حيدر علي
" (10 ســـنــوات) انـــتــقل مع حـسـ
ـــكــوّنـــة من أبـــيه وأمّه عـــائـــلـــته ا
وأخــتــيه : فــاطــمــة وجــمــانــة إلى
تـركـيـا واستـقـروا هنـاك في مـديـنة
"يـاالوا" الــتـركـيــة اجلـارة الــرائـعـة
الــتي اســتـقــبــلت الــعـراقــيــ بـكل
احترام وتقـدير ومعاملـة متحضّرة
وهـو أمـر قـلـيل احلدوث فـي بعض

الدول العربية لألسف. 
ــــعــــروف أن الــــكـــثــــيــــر من ومن ا
الــعـراقــيــ الـذيـن يـســتــقـرون في
تركـيـا يـشـكـون من صـعـوبـة الـلـغة
التـركيـة وهي ظاهـرة معـروفة. كان
اجلميع من حول حـيدر يشكون من
صــعــوبــة تــعــلّم الــلــغــة الــتــركــيـة
ويـدخـلــون الـدورات لـتــعـلم أبـسط
قــواعــدهــا. أمّـا هــو فــقــد خــلق مـا
ـعـجــزة حـيث تـعـلم الـلـغـة يـشـبه ا
التركية خالل مدة قصيرة جدا.. ثم
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وذج فـريد حيث صار حتوّل إلى 
ُـجـمّـع الـذي تـســكن فـيه مـتـرجـم ا
عائلـته .. أي عائلـة جديدة أو زائر
عـراقي أو عـربي يـأتي إلى اجملـمع
نطقة السكني الذي يسـكنونه أو ا
الـسكـنيـة احملـيطـة به تسـتنـجد به
ـساعـدتهـا في التـرجمـة والتـفاهم
مع اجلهات اخملتصة. تصوّر طفال
صــغـيــراً يــقف بـ رجــال ونــسـاء
أطـول مــنه من اجلـانـبـ الـعـراقي
والـتـركي لـيـتـرجم لـهم  –وبـدقة –
حـواراتـهم ويـجـعـلـهم يـتـفـاهـمـون
فـــيــمـــا بـــيــنـــهم بـــوضـــوح ودقــة.
لفت لالنـتباه هو وقوفه والشيء ا
بينهم وقـيادته للحوار فـيما بينهم
بهـدوء وبتفـسيـرات تقنع الـطرف
وبال تــردّد وهــو تــعــبــيـر آخــر عن

نضج وإرادة وسيطرة.
{ التـقيـنا بـوالده عـلي حـس وسـألناه

عن نبوغ ابنه فقال: 
- "قبل مدّة دقّ جرس البيت وح
ـســؤول عن أمن فـتــحــته وجــدًت ا
اجملمّع. وح سألته عمّا يريد قال
لـي إنّه يـــريــــد إبـــني "حــــيـــدر" كي
يترجم له ما يقوله مراجعون عرب

لديهم معاملة للسكن.. تصوّر!" 
{ وكيف كان شعورك?

ـفارقة . وبا - شعـور بالفـخر طبـعاً
ـوظف يـطـلب إبـني ذا أيـضــا ألن ا
الـعــشـر سـنـوات كي يـتـرجم له وال
يـطـلـبـني!! .. طـبـعـا هـذه لـلـنـكـتة..

فأنا أيضا متفوّق"
 { كيف?

- أجـدتُ الــلـغـة الــتـركـيــة بـسـرعـة
وقــــدّمتُ إلى إحــــدى اجلـــامـــعـــات
الــتــركــيــة لـلــدراســة عــلى شــهـادة
ـاجـسـتـيـر في عـلـوم احلـاسـبـات ا
فــأنــا خــريج عــلــوم حــاسـبــات من

بغداد. 
{ وما هي النتيجة ?

- جنـحتُ واحلـمـد لـله وأنـا أدرس
استر اآلن على ا

{ إذن فرخ البط عوّام كما يقال.
-لكن حيدرا متـميز جدا .. فهو من
األوائل فـي مــدرســـته ومـــعــلـــمــوه
ـــــثل به – األتــــراك يــــضــــربــــون ا
وبـأخـتـيه: فاطـمـة وجـمـانة  –أمام
األخــوة األتـراك لــسـرعــة إجـادتـهم

اللغة وحديثهم بها. 
{ ثم ســالــنــا والــدته الــســيّــدة "أصــيل
سعـد عبـد الرزاق" عن نـبوغ حـيدر

وأختيه فقالت:
- حـــــــيـــــــدر ذكي
جـــدا.. هـــو األول
في صـفّه .. وقبل
مـــــدّة جــــاءتــــنــــا
امرأة عـراقية من
ســـكــنـــة اجملـــمّع
وأخـــذت حــــيـــدر
معها إلى مديرية
الــبـــلــديـــة حــيث
ترجم بينها وب

ـتـعـلـقـة بـشراء ـوظـفـ األمـور ا ا
الشقـة.. أما أختاه فـهما متـفوقتان
أيضا .. فـاطمة جتيـد الرسم أيضا
.. وجمـانة أجادت الـتركيـة بسرعة

تفوق التالميذ الذين معها.
ــارسـات أخـرى حلـيـدر { هل هـنـاك 

درسة? في ا
ـدرسـة حيث - نـعم.. هـو متـرجم ا
ـدرسـة كي يـطـلــبه الـسـيـد مــديـر ا
يـتـرجم له حـ يـزور أولـيـاء أمـور
درسة التالميذ العراقي والعرب 
ـتابـعة أمور أطـفالـهم.وهـو سبّاح

ماهر يسبح مع الكبار اآلن. 
{ ومـا هـي مــشـاعــرك وأنـت تالحــظـ

نبوغ ولدك ? 
- مشـاعر بالـفخر واالعـتزاز. وقبل
مدة كنتُ في اجتـماع للسيّدات في
اجملــمّع وعـرفـتــني الـزمـيالت حـ
قـلت أم حـيـدر حـيث قـلن: أم حـيدر
ــوقف فــخــراً ــتــرجم.. فـــزادني ا ا

بولدي. 

عائلة الطفل حيدر علي حس

ـيـة من يـتـوافق مع االنــظـمـة الــعـا
نـاحيـة عـدد الطـلـبة في كل صف) 
مشيـرا الى أن  (ازياد عدد الـسكان
ســبب آخــر ســـاهم في زيــادة عــدد
ــفــروض تــوفــرهــا حلل ــدارس ا ا
ــدرســيـــة بــشــكل مــلف االبــنـــيــة ا

كامل). 
الى ذلك اعلـنت جامـعة ديالى  عن
نيل احد تدريسـييها اربع شهادات

دولية دفعة واحدة.
وقــال مــديــر اعالم جــامــعـة ديــالى
عــلي الـعــلـكــاوي لـ ( الـزمـان )  إن
(مـــديـــر قــــسم الــــشـــؤون االداريـــة
ـالـيـة في رئـاسـة جـامـعـة ديـالى وا
عــــادل عـــــبـــــاس ذيــــاب نـــــال اربع
شــــهــــادات دولـــــيــــة من مـــــجــــلــــة
ـية واخلـاصة (ELSEVER) العـا
ـي ضـــــمن بــــــالـــــبـــــاحـث االكـــــاد
مـــســتـــوعـــبــات ســـكـــوبــاس بـــعــد

اجتيازه االختبارات بنجاح ) . 
واضـاف العـلـكاوي  ان (مـا حتقق
يـز جلـامـعـة ديالى اجنـاز عـلـمي 
وتــدريـسـيـهـا في االنـفـتـاح الـدولي
وحتـقــيق اجنـازات عـلــمـيـة مــهـمـة

خـاصــة وان الــكـثــيــر من اجملـاالت
ــرمــوقـــة بــدأت تــفــتح الـــدولــيــة ا
ـــيــ في ابـــوابـــهــا امـــام االكـــاد
اجلـامـعة نـظـرا للـرصـانة الـعـلمـية
لـلــبــحـوث وبــراءات االخــتـراع في

مجاالت متعددة ) . 
فيما قال لــ ( الـزمان ) مدير ناحية
قزانية مازن اكرم  ان (شركة زيبك
الـصــيـنــيـة والــتي تـعـــــــــمل عـلى
حـــــــــفر االبار النفطية في الرقعة
مــــــــــتدة االستكـشافيـة الثامنـة ا
بــــ ديــــالـى وواســـــــــط غــــادرت
مـوقعـهـا بعـد اكـمـــــــــال حـفر اول
بـئـر نـفـطي فـي احملـافـظـة مـنــــــــذ
اكـثـر من نـصف قـرن وانـتقـلت الى
مــقـــرهـــا  الــرئـــيـــسي في جـــنــوب

البالد) . 
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ان ( مغادرة الشركة واضاف اكرم 
لم يـأت بـسـبب تـداعـيـات فـايروس
كـورونا بل بـسبـب انتـهاء االعـمال
تـضـمـنـة حـفر اول ـوكـلـة لـهـا وا ا
بـــئـــر نـــفـــطـي في مـــنـــاطق شـــرق

ديالى).

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡  v U¹œ

أكــدت عـضــو مــجــلس الــنـواب عن
مــحــافــظــة ديــالى الــنــائب غــيـداء
كـمـبش ان تـعـطيل الـدوام بـنـسـبة
ـــئــة زاد مـن الــتـــجــمـــعــات 50 بــا

وظف .  البشرية لقلة ا
وقــالت كــمــبش لـ ( الــزمـان ) امس
إن  (تـطــهـيــر وتـعــفـيـر الــدوائـر له
أولـــويـــة في مـــواجـــهـــة فـــايــروس
كــورونــا ويــجب ان تــأخــذ مــسـار

األسبقية وليس االنتقائية) .
مـؤكـدا أن  (مخـيم سـعـد للـنـازح
وهـو أضــعف حــلـقــة في مـواجــهـة
الـفايـروس لم ِ يـجر تـعـفيـره حتى
االن إضـــافـــة الـى دوائـــر تـــشـــهــد

 . ( زخما ً عاليا للمراجع
 وأضـــافت أن  (تـــعـــطـــيـل الــدوام
ـئـة في الـدوائر زاد بـنـسـبة 50 بـا
من التجمعات الـبشرية بسبب قلة
ــــوظــــفــــ ووجــــود زخـم عــــالي ا

للمراجع .
مـشــددا عـلى (ضــرورة رفع تـقــريـر
يومي بعمليات التعفير وأن يُحدد
يــومـا اجلــمـعــة والــسـبت ً مــوعـدا

لــلــدوائــر اخلــدمـيــة الــتي تــشــهـد ً
زخما ً عاليـا للمراجع لـتعفيرها
وايــجـــاد حــلـــول لــلـــزخم الـــعــالي
لــلـمــراجـعــ لــتـــــــفــادي انـتــشـار
كورونـا وان يكون مـخيم الـنازح

من االولوية لعمليات التطهير ) . 
”—«b  hI½

وأكـــدت كـــمـــبـش  أن (احملـــافـــظــة
بحاجـة لبناء 500 مدرسـة جديدة
ـدارس حـيث بـســبب نـقص عـدد ا
إنه خالل ســـنــوات االضـــطــرابــات
األمــنــيـــــة احلـادة  2006 ــ 2009
ــدارس فـــقـــدت ديـــالـى عـــشـــرات ا
بــســـبـب اســتـــهـــدافــهـــا من قــــــبل
اإلرهـاب بـشـكل مبـاشـر مـا تـسبب
فـي خــــلـق ٍ نــــقـص حــــاد فـي عــــدد
ـدرسـيـة مـا أدى الـــــــى ـبــاني ا ا
والدة زخم كـــبـــيـــر في الـــصـــفــوف
ـدرسـة وبـروز ازدواج الــدوام في ا

الواحدة) . 
وأضـــــافت كــــمــــبـش أن  ( ديــــالى
بـأمس احلـاجـة االن الى بـناء 500
مــــدرســـة جــــديـــدة لــــتــــجـــاوز كل
ط تــعـلــيـمي الــسـلــبـيــات وخـلق 

وفي بــعــقــــــــــوبــة اعــلن الــنــاطق
اإلعـالمـي بـــــــــاسـم شــــــــــــــرطـــــــــة
مـحـافــــــــظة ديـالى الـعـميـد نـهاد
ـهداوي لــ (الـزمـان ) اعـادة فتح ا
شــــارع جتـــاري مـــغــــلق مـــنـــذ 10
سنوات وسط بعقوبة في محافظة

ديالى. 
ــــهـــداوي  إن   ( قــــيـــادة وقــــال ا
شـــرطـــة احملـــافـــظـــة اكـــمـــلت كل

مـــتــطــلــبــات اعـــادة فــتح الــشــارع
هم وسط سوق بعقوبة التجاري ا
قــرب جـامع الـفــاروق والـذي اغـلق
لدواع امنـية قبل  10 سنوات من

اليوم ) .
ـهـداوي   أن  (افتـتاحه واضاف ا
جـاء اســتـجــابــة لـنــداءات االهـالي
واصــحــاب احملــال الــتـجــاريــة في

احملافظة ) .

غيداء كمبش
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هـناك بـرامج  يجـري تنـفيـذها ب
الـــبــلــدين فى مـــجــاالت الــطــيــران
اخملتـلفة واالسـتفـادة من اخلبرات

صرية). ا
ـقابل حترص مـصر عـلى تقد با
كـافـة سـبل الـدعم لـصـنـاعـة الـنـقل
اجلــوي الـعـراقي و نــقل اخلـبـرات
ــصـريـة من خالل إيــفـاد مـدربـ ا
مـــصـــريـــ فى مـــجـــال صـــيـــانـــة
الـــطــائــرات و تـــدريب الــطـــيــارين
ـركـز تدريب ـدنـي الـعـراقـي  ا
مـصــر لـلـطــيـران مـؤكــدا ان هـنـاك
تـــعــاون وثـــيق بــ الـــشــــــــــركــة
الوطنية مصـر للطيران واخلطوط
اجلــويــة الــعــراقــيــة في مــخــتــلف
اجملــاالت وخـاصـة مـجــال صـيـانـة

الطائرات  .
وفــيــمـا يــتـعــلق بــاالســتـفــسـارات
الـكـثـيـرة بـخـصـوص عـدم مـوافـقة
ــصـري عــلى بــنك االســكــنــدريــة ا
االفـــــراج عن االمـــــوال اجملـــــمـــــدة
اخلاصـة بشركـة اخلطـوط اجلوية
الـعراقـية  والبـالغ قـيمـتها  (600)
ودعة ستمائة الف جنيه مصري ا
في احلـسـابات اكـد  الـسيـد نـسيم
كـر مـحـمـود مـديـر مـكـتـب شـركة
اخلــطــوط اجلـويــة الــعــراقــيـة في

صري ركزي ا مصر  بان البـنك ا
قـد افــادنـا بـان بــنك االسـكــنـدريـة
قـيامـه برفع الـتـجمـيد الـكـلي على
حــسـاب شـركـة اخلـطـوط اجلـويـة
الــعـــراقــيــة والـــبــالغ (600)  الف
جـنيـة ماعـدا مصـروفات الـعمـولة
وبــعــد جــهــود مــتــمــيــزة من قــبل
ســفــارة جـــمــهــوريــة الــعــراق في

القاهرة .
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وعن سـبل تـسـهـيل قـدوم االفـواج
ـدن الـســيـاحــيـة الــعـراقـيــة الى ا
الــســيــاحـيــة في مــصــر وخــاصـة
مـنـتـجـع شـرم الشـيـخ اكـد الـسـيد
نـسـيم كـر بـان هـنـاك مـفـاحتـات
رســمـــيــة بـــ شـــركــة اخلـــطــوط
اجلــويـــة الـــعـــراقــيـــة واجلـــهــات
ــصــريـة بــصــدد بـدء اخملــتـصــة ا
العمل برحالت منـتظمة قادمة من
العـراق الى محافـظة شـرم الشيخ
حتــــمل االفــــواج الــــســــيــــاحــــيـــة
لالسـتــمـتـاع بــاالجـواء اجلـمــيـلـة
ـعـالم التـاريـخـية واحلـضـارية وا
والـطـبــيـعـــــــــيــة في مـصـر  ومن
ـؤمل ان يـتم تـسـيـيـر هـذا اخلط ا
كل يـــوم جــمـــعــة من كـل اســبــوع

قريبا .

ـا أنه { عـدنـا لـوالـد حـيـدر وسألـنـاه 
ـستوى جنح في امـتحان الـلغـة وحقق ا
ـــاجــســـتـــيــر هل الــثـــالث في دراســـة ا
ترجـمـة حيـدر دقـيقـة? فـأكّد أنـهـا دقيـقة
جدا ويصفها األخوة األتراك بأنها  لغة
اســـطـــنـــبـــول الـــدقـــيـــقـــة. وهـــو حـــديث

العراقي في ياالوه. 
- سألنا أبا حيدر  –للطرافة  –هل
يـفــكـر يـجـعـل تـرجـمـة حــيـدر مـثل
تـرجم الـكبـار مقابل مـبلغ لكل ا
ساعـة فقـال: ما يـقوم به حـيدر هو
عـمل إنـسـاني تـعـوّدنـا عـلـيه نـحن
الـــعــراقـــيـــ وصـــار مـن صـــفــات
ساعدة شعبنا. وهـو عمل طوعي 

العوائل العراقية.
ثم حتـــدّثـــنـــا مـع حـــيـــدر الـــطـــفل
النابغـة وسألناه عن الكـيفية التي
تـعلم بـهـا الـلـغـة التـركـيـة بـسـرعة

فقال: 
- الـدور األكـبـر هـو لـوالـدي "عـلي"
حيث كان يشـجعنا ويفـرض علينا
احلــــــديـث في الــــــبــــــيت
بالـلغـة التـركية .. وأن ال
نتـردد وال نخـجل عنـدما
نـخــطىء حــ نــتــحـدث
بـهـا مع األتـراك .. نـعـود
لـــــنـــــعـــــرف خـــــطـــــأنـــــا
ونـــــصـــــحـــــحه.. وكـــــان
ـشـاهدة يـدعـونا يـومـيا 
قـــنـــوات الـــتــــلـــفـــزيـــون
الــــتــــركــــيــــة اخلــــاصــــة
باألطفال خصوصا أفالم
الـــكــــرتـــون الــــنـــاطــــقـــة
بـــالــتـــركــيــة.. وغـــيــرهــا
الــكـثــيــر من الــطــرق في
القراءة والكتابة.. وح
ــــدرســـة الـــتــــحـــقـت بـــا
الــتــركـــيــة كــان الــفــضل
ــعــلــمــتي "زُهــرة" الــتي
رعـــــــــتــــــــنـي مـــــــــثل األم
وعـلمـتـني اللـغـة. وكذلك
صديقي الـسوري "عادل"
الـذي يـعـيش ويعـمل في
يـــاالوه قــبـــلي ويـــجـــيــد
اللغة التركية. وفي وقت
قــــصــــيــــر بــــالــــتــــكــــرار
ــمــارســة والــتــحــدّث وا
ـســتــمـر أجــدت الـلــغـة ا

التركية بسرعة.. 
{ نـشـاطاتك الـتـرجـمـية في

اجملمّع?

بغداد
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ـسـاعدة بـعـضنـا بـعضـاً. أرسـلت جمـعـية ـكن الـتغـلب عـلى الصـعـوبات إال  ال 
الصليب األحمر الصينية فريقا من اخلبراء الطبي إلى اجلبهة األمامية العراقية
ـكـافـحـة كـوفـيـد-19 تـلـبـيـة لـطـلـب جـمـعـيـة الـهالل األحـمـر الـعـراقي. في الـوقت
احلـاضـر يكـافح سـبـعـة خـبـراء صيـنـيـ مـتـخصـصـ في مـجـاالت الـوقـاية من
ــعـديـة والـسـيـطـرة عـلــيـهـا وعـلم الـوبـائـيــات والـعالج الـطـبي انـتـشـار األمـراض ا
الـفيـروس ويسـهـمون في اخـتبـار احلمض الـنووي كـما أنـهم يجـلبـون للـمواطـن
الـعراقـيـ مـواد الـوقـاية من الـفـيـروس والـسـيطـرة عـلـيه والـتـجربـة الـصـيـنـية في

مكافحة الوباء لكي يساعدوا احلكومة العراقية على مكافحة كوفيد-19.
 WO Ë_« WKŠd*«

بـدأ فـريق اخلبـراء الـطـبـي الـصـيـنـي عـمـله عـلى الـفور بـعـد وصـوله إلى بـغداد
مـسـاء يـوم 8 مـارس اجلـاري حــيث أجـرى الـفـريق مـنــاقـشـة مع وزيـر الـصـحـة
يـة ثم قام بـزيارة ـثل منـظمـة الصـحـة العـا الـعراقـي وخبـراء الصـحة الـعامـة و
ستـشفيات احمللية لتحليل الوضع الراهن عن الوقاية من الوباء والسيطرة عليه ا

في العراق.
أول حـالـة إصــابـة مـؤكـدة في الــعـراق هي طـالب من إيـران تــأكـدت إصـابـته في
اضي  تأكيد اضي. وحتى يوم اخلـميس ا مـدينة النجف في يوم 24 شـباط ا
83 حـالـة إصــابـة بـكــوفـيـد-19 في 14 مـحــافـظـة عــراقـيـة تـوفـي مـنـهم ثــمـانـيـة
أشـخاص فيـما تماثل 24 آخرون لـلشفاء أغـلبهم في العـاصمة بغـداد التي يبلغ
تعداد سـكانـها أكثـر من سبعـة مالي نسـمة. ومـا أثار القـلق األكثر هـو أنه ظهر
انـتـشار الـوبـاء احمللي فـي العـراق وفـقا لـلـتـقاريـر الـصادرة عن مـنـظـمة الـصـحة

ية في يوم 9 اذار اجلاري. العا
ـركـز الصـيـني لـلسـيـطـرة على قـال هـان منغ جـيه عـضـو فريق اخلـبـراء وخـبيـر ا
رحـلة األولـية النـتشـار الوباء إذا األمراض والـوقايـة منـها إن "الـعراق يـقع في ا

كنها تأخير انتشار الوبا". اتخذت احلكومة العراقية إجراءات فعالة 
الـعـراق في أمس احلـاجـة إلى وضع خـطـة وطنـيـة لـلـوقـاية من الـوبـاء والـسـيـطرة

عليه.
تـعـرف فـريق اخلـبـراء الصـيـنـيـ خالل تـفـقـده احلـالـة احملـلـيـة عـلى أن الـقـنوات
ـعلـوماتـية والـرقميـة لتـقريـر البـيانات فـي العراق غـير مـتكـاملـة رغم أنه قد حدد ا

رضى. ستشفيات اخلاصة للعزل الصحي وعالج ا ا
في شوارع بـغداد عـدد األشخاص الـذين يرتدون الـكمـامات ال يزال قـليال جدا.
مع تعـزيز احلكـومة العـراقية اتـخاذ إجراءات الـوقايـة من الوباء والـسيطـرة عليه
واقع ـطـاعم داخل مـدينـة بـغـداد وإلغـاء األنـشـطـة في ا قد  إغالق األسـواق وا
ـدارس ومنع الديـنيـة كمـا أن احلكـومـة العـراقيـة اتخـذت إجـراءات تعـليق دوام ا
التـجمع وحـظر مـواطني الدول الـتي عانت من فـيروس كـورونا اجلـديد من دخول
ـواطنـ العـراقيـ الوعي حدود الـعراق ولـكن نظـامه الطـبي ضـعيف ويـنقص ا
بالـوقايـة من الفـيروس ومـوارد الوقـاية من الـوباء في حـالة شـديدة من الـنقص..

إذا انتشر الوباء داخل العراق عواقبه خطيرة جدا.
رحـلـة الـتـالـية ال يـعـطي الـتـفـاؤل" وأوضح أن فـيروس قـال هـان إن "الـوبـاء في ا
كورونـا اجلديد يـنتشـر سريعـا فما زال الـعراق يـواجه اخملاطر الـكثيـرة خاصة
فيمـا يتعـلق بتعزيـز السيطـرة على األفراد اإليرانـي الذين دخلـوا حدود العراق
صـابون بالـعدوى إلى العـراق قد يتـسبب ذلك بانـتشار الـفيروس في إذا دخل ا
اجملامع الـسكنية. لـذا العراق في أمس احلاجـة إلى إنشاء آليـة مشتركـة للوقاية
ا يدفع عـملية تنفيذ من الفـيروس والسيطرة عليه ووضع اخلـطط اخلاصة بها 

اإلجراءات ذات الصلة في اجملامع السكنية.
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بـعـد سنـوات من احلـرب أصبح نـظام الـرعـاية الـصحـيـة العـراقي هـشا ويـعاني
ـسـتشـفيـات والـبنـيـة التـحتـيـة الطـبـية األخـرى فضال عن أضـراراً جسـيـمة في ا

هنية وكذلك نقص في اإلمدادات. نقص في الكوادر الطبية وا
ـتـلك الـقـدرة عـلى اخـتـبـار ـركـزي هـو الـقـطـاع الـوحـيــد الـذي  مـخــتـبـر بـغـداد ا
احلمـض النووي في العراق حيث أ العراق اختبار نحو 700 عـينة باستخدام
الــكـواشف اخملـبـريـة عن األحـمـاض الــنـوويـة الـتي تـبـرعت بــهـا مـنـظـمـة الـصـحـة
ـكــنه اسـتـيـعـاب ـيـة ولـكـن قـدرة الـعـراق اخملـبـريــة ال تـزال مـحـدودة فال  الـعـا

تطورات الوباء احلقيقية.
ا فيها عملية  عـدات ا جموعة من ا تبرعت جـمعية الصليب األحمر الـصينية 
50 ألـفـا من الـكواشف اخملـبـريـة عن األحمـاض الـنـووية هـذا سـيـساعـد الـعراق
عــلى رفع قـدرته اخملـبـريــة بـشـكل كـبـيـر وتــسـريع عـمـلـيـتـه في االخـتـبـار والـعـزل
رحـلة ا يـساعـد الـعراق في الـسـيطـرة على الـوبـاء في ا والـتـشخـيص والـعالج 

األولى.
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عـديـة والسـيطـرة عـليـها لـيـست لديـها حـدود فـتجـربة إن الـوقايـة من األمـراض ا
الص في مكافحة الوباء بصدد جعلها مرجعا هاما للعالم.

قــال هــان إن فـريق اخلــبـراء يــأمل في مــشـاركــة الـعــراق جتـربــة الـصــ لـعالج
صاب بكوفيد-19 وتعليم العراق كيفية جتنب إصابة العمال الطبي رضى ا ا

رضى. وارد الطبية على أعمال الوقاية من وباء وعالج ا بالعدوى وتركيز ا
ية فـريقا نظـمة الصـحة العـا تـوسط التابـع  ـكتب اإلقـليمي لـشرق ا كما أرسل ا
يـضم سـتـة خـبـراء إلى الـعـراق عـقب وصـول فـريق اخلـبـراء الـصـيـنـيـ وأجرى

اجلانبان تبادالت فنية على الفور.
ـنـظـمـة ـتـوسط الـتـابع  ـكـتب اإلقـلــيـمي لـشـرق ا أعـرب النـا حـاجي نـائب مـديـر ا
يـة أنه "بالنسبـة لنا جتربـة الص في عالج كميـة كبيرة من حاالت الصحـة العا
اإلصابـة لديهـا أهمـية كـبيـرة إذ أن البيـانات الـصخـمة عن الـوباء ووسائل إدارة

صابة واحلد من انتشار الفيروس في الص مفيدة جدا للعالم". احلاالت ا
ية في #العراق ثل منظمة الصحة العا نعم  وقال أدهم رشـاد إسماعيل عبد ا
باد مـارسات السـريريـة وا إنه "باإلضـافة إلى أجـهزة اختـبار الـفيروس فـإن ا
ـكـافحـة الـفـيـروسات هـي مورد قـيم في مـكـافـحة الـتوجـيـهـيـة في جـهود الـصـ 

العراق ضد الفيروس".
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ـة هاتـفية مع أجرى عـضو مـجلس الدولـة وزير اخلـارجيـة الصـيني وانغ يي مـكا
اضي. وزير اخلارجية العراقي محمد علي احلكيم يوم االثن ا

واد أعرب احلـكيم أن فريق اخلبـراء الطبيـ الصيـني توجه إلى بـغداد حامال ا
ـكـافـحــة الـوبـاء بـالـنـسـبـة لـلـشـعب ـعـدات الـطـبـيــة في هـذه الـفـتـرة احلـاسـمـة  وا
العراقـي وقدم لنا مساعدة كثيرة. فنشكر الص على دعمها القوي ونحن على
ـسـاعدة احلـكـومة ـكن  ثـقـة تامـة بـأنـنا سـنـنـتصـر عـلى الـوباء في أقـرب وقت 

الصينية.
وقال وانغ إن رئـيس العراق ورئيس وزرائه أرسال خطابات للـقادة الصيني منذ
الفتـرة حيث أعـربا عن دعمـهما جلـهود الصـ في مكـافحة الـوباء. وبعـد تفشي
الـوباء في الـعـراق كلـفت احلـكـومة الـصـينـيـة جمـعـية الـصـليب األحـمـر بتـشـكيل
الفـريق الطبي لـدعم العراق. أنـا على ثقـة بأن هذا الـفريق سيـساعد الـعراق على
مـكـافحـة الـوبـاء كمـا أن الـشعب الـعـراقي سـينـتـصر عـلى الـوبـاء في أقرب وقت
ــســاعـدة لــلــعـراق بــقـدر ــكن. تـرغـب #الـصــ في مــواصـلــة تــقـد الــدعم وا

استطاعتها. 

{ عن كروب واتساب
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اذا يـضرب فـايـروس كورونـا ايـطالـيـا? مع انهـا بـعيـدة جدا عن ا تـسـاءلت  لـطـا

اذا هي من دون الدول االوربية? الص وشعبها ال يأكل اخلفافيش!! و 
بعـد وصول إشـارة لي من احد األصـدقاء بـحثتُ الـيوم في االنـترنت فـوجدتُ ما
ـكن ان اراه الـتـفـســيـر حلـيـرتي و احلل لـلــغـز كـورونـا و ايـطــالـيـا. الـيـوم فـقط
اكـتـملت الـصـورة لديّ و رُبـطَت كل حـلـقات سـيـناريـو الـهجـوم الـبايـولـوجي. نعم
السـبب هـو ان ايطـاليـا هي اول دولـة من الدول الـسبـعـة الكـبار G7 وهي الـدولة
ـتـقــدمـة واالوربـيـة االولى الــتي جتـرّأت و وقـعت فـي الـشـهـر الــثـالث من الـعـام ا
ـاضي اتـفـاقـيـات كـبـرى مع الـصـ ضـمن مـبـادرة الـصـ الـعـظـيـمـة (احلزام ا
والطريـق للبـنى التـحتـية او مـا يُعـرف بطـريق احلريـر اجلديـد). فقـد زار ايطـاليا
ـدة ثالثـة ايام و وقّـع مع رئيس الـرئـيس الـصـيني عـلى رأس وفـد صـيـني كـبيـر 
الوزراء اإليـطالي تـسعـاً و عشـرين اتفـاقيـة اقتـصاديـة و بلغ مـجمـوع العـقود ما
يـقـارب ثالثـة بـاليـ دوالر في قـطـاعـات الـطـاقــة و احلـديـد و انـابـيب الـغـاز. من
ـيا- ـرتبـة العـاشـرة عا اجلـدير بـالـذكر ان االقـتـصاد االيـطالي - وهـو يـعتـبر بـا
يــعـانـي مـشــاكل بـاهــظــة جـدا و حــكـومــته تــصـارع من اجل اخــراجه من حــالـة
الـتـراجع الــتي طـالت ألكـثـر مـن عـقـد من الـســنـ لـذلك فـهي جتــد بـاالتـفـاق مع
الصـ وان تكون ايطاليـا جزءا من مبادرة طريق احلـرير اجلديد هو اخملرج من
حالة الـركود والتـراجع االقتـصادي. لم تُعِـر حكومـة ايطالـيا التي تـسعى لتـمثيل
ـتـحـدة الـتي ما ـواطن الـعـادي اهـتـمامـا لـكل أعـتـراضـات الواليـات ا مـصـلحـة ا
الي والـسيـاسي للـغرب انـفكـت جتادل بـأن الصـ تشـكل تهـديدًا لـلمـسـتقـبل ا
وكـان رد رئـيـس الـوزراء االيـطـالي عـلـى ذلك: (ان مـصـلـحـة ايــطـالـيـا هي االولى

قدمة عند بناء عالقاتنا االقتصادية مع الدول االخرى.)  وا
اآلن اكتـملت الصورة وربطت احلـلقات من الصـ الى ايران وانتهاءً بـإيطاليا...

الى اين يسير العالم وماذا يُراد به حتت القيادة االمريكية ?

{ عن كروب واتساب

- عـند حـصول أي تـبـليغ من إدارة
اجملــمّع أقـوم بــتــبـلــيغ الــسـاكــنـ
الــعــرب والـــعــراقــيــ في الــشــقق
بــالــلــغــة الــعــربــيــة عن الــتــركــيــة
وبـالـعكس حـيث أنـقل مـا يـريدونه

إلى اإلدارة أو احلرّاس مثال.. 
درسة ? { وفي ا

ـدرسـة - يـدعـوني الـسـيّــد مـديـر ا
ـرّات للـترجـمة ـعلـمون بـعض ا وا
لــآلبــاء الــعــراقــيــ حــ يـزورون

تابعة أبنائهم ..  درسة  ا
-ومستواك العلمي..

- أنـا من األوائـل ودرجـاتي ال تـقل
عن الـتسـعـينـات .. وأنـا وزميل لي
ركـز األول دائما .. نتـنافس عـلى ا
وهــنــاك بـرنــامج تــعــلــيـمـي اسـمه
ـــركـــز األول عـــلى  EBAأنـــا في ا
ـــركــز الــثــالث عــلى الــصف وفي ا
درسـة الذين يـبلغ عددهم تالميـذ ا

 700تلميذ..  
{ وهل حتصل معك مفارقات طريفة ?
- كـثـيـرة جـدا.. آخـرهـا جـاء جـدّي
وجـدّتي وعـمّي وعـمّتي لـزيـارتـنا..
حــ يـريــدون اخلــروج لــلـمــديــنـة
لــلــتــســوّق أطــلب لــهم الــتـاكــسي.
يـصــعـد جــدي في األمــام كـالــعـادة
وأنــــــا في اخلــــــلف بــــــ جــــــدتي
وأعـمـامي. ينـدهش الـسـائق ألنني
أتـــــفــــاهم مــــعـه والــــكل الــــكــــبــــار
ساكـتون.. وفي احملالت واألسواق
يستغرب الباعة ح أتفاهم معهم
عـــــلى كـل شيء وجـــــدّي ســـــاكت..
جـدّي يـقـول وهـو يـضـحك : يـعـني
آني بــشـــهــادتي وقـــاطي وربــاطي
وشواربي ساكت وإنت طولك شبر
تترجم لي.. هذه من لعنات الدهر..
اذا تنصح أطفال العوائل العراقية  }

الذين يأتون حديثا إلى تركيا?
- أقول لـهم وحتـى للـكبـار حتدّثوا
بالـتركـية بـاستـمرار خـصوصا في
الـبــيت وال تـخــجـلـوا مـن اخلـطـأ..
شـاهـدوا قـنوات الـكـرتـون.. اقرأوا
قـصص األطـفـال.. واستـمـعـوا قبل
ــوبــايل الــنـــوم بــالــســمــاعــة من ا
لإلذاعــات الــتـركــيــة حــتى "تــأخـذ"
أذنك عـــلى الــلـــفظ كـــمــا عـــلـــمــني

والدي.
 وهـناك بـرامج تـركيـا جـنة األرض
ودروس الـدكتـور محـمد زبـدية في
اإلنـــتـــرنت مـــــــــجـــانـــيــة وتـــعـــلم

بسرعة.. 

نسيم كر محمود

هداوي  نهاد ا

الطفل النابغة


