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أعـاد الـعراق فـتح مـعـبر الـقـائم احلدودي مع سـوريـا االثـن بـعـد ثمـاني سـنوات من
ـنطقـة في أحدث مؤشـر على التـطبيع بـ بغداد ودمشق إغالقه وسط اضطـرابات با

شتركة إيران. ثل مكسبا حلليفتهما ا فيما 
ـعبر وأعـلن مسـؤولون عـراقيـون فتح ا
سـافرين والـتجـارة. ويعد أمـام حركـة ا
عـبر مـهـما حملـاولة إيـران تعـزيز هـذا ا
ر من األرض ـتـنامـي علـى  نـفـوذهـا ا
تد من طهران إلى بيروت. وقال وزير
الــداخـــلــيـــة الــســـوري مــحـــمــد خـــالــد
عـبر يـأتي (نـتيـجة الـرحمـون إن فـتح ا
انـتـصار شـعـبـيـنا في سـوريـا والـعراق
ـخـتـلف عـلى الـتـنـظـيـمـات اإلرهـابـيـة 
مـسمياتها وعلى رأسها تنظيم داعش).
نـافذ احلدودية وقـال عن رئيس هيـئة ا
عبر كـاظم العقـابي خالل مراسم فتـح ا
الـتي حـضرهـا مع الـرحـمون بـاإلضـافة
إلى مـحـافظـ من عـلى جانـبي احلدود
إن (هــذه اخلـطـوة ســتـنــعش الــتـعـاون

االقتصادي ب سوريا والعراق. 
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واســتــعـادت احلــكــومــة الــعــراقـيــة في
تــشــريـن الــثــاني من عــام  2017بــلــدة
الـقائم الـواقعـة في محـافظـة األنبار في
غــرب الــبالد من تــنــظــيم داعش حــيث
كـانت الـبـلـدة آخر مـعـقل لـلـتـنـظيـم قبل
سـقـوطه في الـعراق). والـقـائم متـاخـمة
لـبلـدة الـبوكـمال الـسـورية والـتي كانت
أيـضـا معـقال لـلـتنـظـيم. وتـقع البـلـدتان
عـلى طريق إمـدادات استـراتيـجي وكان
ـرور ــعــبــر مــفــتــوحــا أمــام حــركــة ا ا
احلـكـومـيـة والـعـسـكـريـة فـقط مـنـذ عام
.2011 وجنـحت احلكومـة السورية في

األعالم الـسوريـة وصور الـرئيس بـشار
األســد. ونـقــلت قــنـاة تــلــفـزيــونــيـة عن
سـيـاسي محـلي يدعـى علي فـارس قوله
ـعبـر يوم تـاريـخي للـعراق إن افـتتـاح ا
وســوريـا مــضـيــفــا أنه سـيــكــون لـذلك

نـتائج اقـتصـاديـة واجتـماعـية عـظيـمة.
ـعبـر شـريان وقـال مـراسل القـنـاة إن (ا
اقــتــصــادي مــهم). واســتــولى تــنــظــيم
ـتشـدد على مـساحـات شاسـعة داعش ا
في الـعـراق وسـوريـا عام  2014مـعـلـنا

اخلالفـــة عــــلى األراضي الـــتـي هـــيـــمن
عــلـيــهــا. وأعــلن الــعـراق الــنــصــر عـلى
ـتـشددون الـتـنـظـيم في  2017وخـسـر ا
آخـر جـيب كــانـوا يـسـيـطـرون عـلـيه في
ســــوريـــــا في وقت ســـــابق مـن الــــعــــام

ـطـلــة عـلى نـهـر اسـتـعــادة الـبـوكــمـال ا
الــفـرات مـن قـبــضــة داعش نـهــايــة عـام

2017.
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وشــهـــد اجلــانب الــعـــراقي من احلــدود
انـتـشـار أعـداد كبـيـرة من قـوات احلـشد
الـشــعـبي الــتي تـســيـطــر بـشـكـل فـعـلي
حـاليا على مساحـات كبيرة على امتداد
احلـدود ولـها مـواقع ال تـبـعد كـثـيرا عن
. قـواعد عسكرية تؤوي جنودا أمريكي
وقـال مـصدر أمـني في الـقـائم إن (قوات
احلـشــد الـشـعــبي سـتـشــارك في تـأمـ
ــعـــبـــر). وتـــســـيــطـــر قـــوات ســـوريــا ا
ـدعــومـة من الــواليـات ـقــراطـيــة ا الــد
ـــتـــحــــدة عـــلى أراض ســــوريـــة عـــلى ا
اجلـانب اآلخـر من بـلـدة الـبـوكـمـال على
الـضـفـة الـشـرقيـة لـلـنـهـر. ويـزيـد وجود
حــلــفــاء إليــران عـــلى جــانــبي احلــدود
وعلى مقربة من قوات أمريكية وفصائل
حــلــيــفــة لــهــا الــتــوتــر بــ واشــنــطن
وطــهـران الــلـتــ تــخـوضــان مـواجــهـة
بــســبب الــبـــرنــامج الــنــووي لــطــهــران
نـطقـة. وتـصاعـد التـوتر وأنـشطـتـها بـا
تـحدة الـعام عـقب انسـحـاب الواليـات ا
ـوقع ب ـاضي من االتـفـاق النـووي ا ا

طـــهـــران والــــدول الـــكـــبـــرى في 2015
وإعـادتــهـا فـرض عـقــوبـات عـلى إيـران.
وعـلى اجلـانب السـوري أظهـرت لقـطات
عـبر احلـدودي وقد زيـنته تـلفـزيونـيـة ا

اجلــــاري. ودعـــــا الــــعـــــراق في اآلونــــة
األخـيرة السـتـئنـاف سـوريا عـضـويتـها
في اجلـامعـة العـربيـة بعـد تعـليقـها في
 2011عـقب حملـتها عـلى احملتج في

بداية احلرب األهلية.

مـستـوى تقـد اخلدمـات) ولفت الى ان
(مـشروع مجـاري ابو غريب ادرج ضمن
خــطــة احملــافـظــة وأعــلن عــنه ســابــقـا)
ـيدانـية وأضـاف انه (وخالل  زيـارتنـا ا
االخـيــرة الى الـتـاجي وقــبـلـهـا الى ابـو
غـريب ولـقاء االهـالي أثـمـرت عن تنـفـيذ
مـطـالب عـدة في شـتى اجملاالت) مـؤكـدا
(ضــرورة تــكــاتف اجلــمــيع لــلــنــهـوض
بـالواقع العمراني واخلدمي للعاصمة).
واصـدر مجـلس بغداد تـوجيهـات بشأن
ـولـدات االهــلـيـة في الــعـاصـمـة. عــمل ا
وبـحــسب الـوثـيـقـة الــتي حتـمل تـوقـيع
رئـيس اجملـلس ريـاض الـعـضـاض فـأنه
(تـقـرر حتـديـد سـعر االمـبـيـر لـلـمـولدات
االهـلـيـة الشـهـر تـشـرين االول وتـشـرين
الـثـاني وكـانـون االول بـواقع سـتة االف
ديـنـار لـلـتشـغـيل من الـسـاعة  12ظـهـرا
ولـغـاية الـسـاعة الـواحـدة ليال وتـسـعة
االف دينار لتشغيل  24ساعة بالتناوب
مع الـكهرباء الوطنيـة) مؤكدة (محاسبة
اخملــالــفـ لــهــذه الــتـوجــيــهــات وعـلى
ــاســكـة لالرض في اجلــهـات االمــنــيـة ا
ــسـاهــمــة في عـمــلــيـة ــنـاطـق كـافــة ا ا

تابعة).  ا

عـلى (مـراجعـة ما يـتم حتـقيـقه ومعـرفة
ـرحلة إيـجابـيات وسلـبيات الـعمل في ا
ـقـبـلـة) داعـيا (الـقـائـمـمـقـامـ ومدراء ا
الــنـواحي ورؤرســاء اجملـالس الـبــلـديـة
ـواطـنـ في وأعـضــائـهـا إلى  إشـراك ا
ــهـمــة وتــقــريب احلــكــومـة الــقــرارات ا
إلـيهم) متـمنيـاً  على ان (تكون األدارات
احملــلـيــة قـادرة عــلى تــنـفــيـذ الــقـرارات
ــشــاريع الــتي من شــأنــهــا اإلرتــقـاء وا
بالواقع من خالل تقد خدمات متميزة
). واصــدر الـدخــيــلي امـرا لــلـمــواطــنـ
بـأعفاء مدير مجاري ذي قار من منصبه
وتــــكــــلـــيـف مــــعـــاونـه الدارة الــــدائـــرة

بالوكالة.
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وبـحـسب وثيـقـة رسمـيـة فان الـدخـيلي
اصـدر امرا اداريا باعـفاء مدير اجملاري
مــحــمــد هــاشم من مــنــصــبه وتــكــلــيف
مـعاونـه حيـدر كر بـالوكـالة.  الى ذلك
بـحث محافظ بـغداد فالح اجلزائري مع
وجــهـاء قــضــاءي ابـو غــريب والــتـاجي
مـلف اخلـدمـات . واكـد اجلـزائـري خالل
الـلقاء ان (حـملة خـدمة بغـداد شرف لنا
الـتي أطلقنـاها حققت نـتائج جيدة على
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مــنح مـــحــافظ ذي قــارعــادل الــدخــيــلي
صالحـــيــات أوسع لــرؤســاء الــوحــدات
اإلداريـة في أقـضـية ونـواحي احملـافـظة
بـهـدف تـسـريع وتـيـرة الـعـمل وتـطـوير
اإلدارة الالمـــركــزيـــة لــتــقـــد خــدمــات
أفـضل لـلـمـواطـنـ فـيـمـا اعـلن مـحـافظ
بــــــغـــــداد فـالح اجلـــــزائــــــري عن ادراج
مـشروع مجاري قـضاء ابو غريب ضمن
خـطة التنفيذ التي شرعت بها احملافظة

مؤخرا. 
وقــال الــدخــيــلي فـي بــيــان إن (ذي قـار
تــتــجه نــحــو مــنح دور أكــبــر لــرؤســاء
الـوحـدات األداريـة في اقضـيـة ونواحي
لـتخـفيف ـخـتلف اجملـاالت  احملـافـظة 
الـعبء عن احلكـومة احملـليـة في الكـثير
ــســائل الـتـي يـنــبــغي أن تـدار من من ا
قـبل الـسـلطـة احملـلـية في تـلك األقـضـية
والـنـواحي نـفـسـهـا) واضـاف ان (زيادة
ـــســؤولي ـــمـــنــوحـــة  الـــصالحـــيــات ا
الـوحـدات اإلداريـة في احملـافـظـة يـسهم
ـؤســسـات وتـقـلـيل في زيــادة فـاعـلـيـة ا
األجـراءات الــروتـيـنـة) وشـدد الـدخـيـلي
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لم أستـغـرب كمـا زمالئي أن أقف صبـيـحة الـسبت  3 آب 2019 أمـام رمـز وطنيّ
عـشر ولطـافة الكالم من دون يستـحق التقـدير واإلعجـاب في دماثـة اخللق وبسـاطة ا
تكلّف وال مـجاملة وال تزلّف. قامـة وطنية عراقـية بشخص الدكـتور علي شكري الذي
هـنيّ الوطـني علـميًـا وقانـونيّـا وإنسـانيًـا تسـتحقّ تتـمثل فـيه كلّ مواصـفـات الكـادر ا
الـتـقـديـر واالحــتـرام. رجل وال كلّ الـرجـال يـحـمل بـصـدق هـمـوم وطن تـعب مـتـراجع
وشـعب بـائس غارق في مـجاهـيل الـفسـاد والـتخـلّف والتـراخي. بـاألمس أرسى علي
ـثـالً لـفـخـامـة رئـيس الـبالد بـرهـم صـالح أرقى أسس االحـتـرام والـتـقـديـر شـكـري 
ـقـصود الـذي وقع فيه سـتـقلّ باعـتـذاره للـخطـأ غـير ا والـتـقيـيم لـرسالـة القـلم احلـرّ ا
اضي وجتـاهله لـكلـمة رئـيس حتريـر الزمان مـكتب رئـاسة اجلـمهـورية في األسبـوع ا
في احتفالـية تكر السيد حس محمد هادي الصدر. بحضوره شخصيا كما وعد
أثـبت الدكـتور علي شـكري سلـوكا راقيًـا في التـعامل مع السـلطة الـرابعة. فـاحلضور
هـو بـعيـنه تـكر وتـقيـيم لـكلّ قلم حـر ورأي مسـتـقلّ متـمثـل بقـامة صـحفـيـة مهـمة في
البـالد متـمـثـلـة بـالـدكـتـور أحـمـد عـبد اجملـيـد وكـادر اجلـريـدة وكـتـابـهـا وقـرائـها عـلى
الـسواء. بل هـو بالشـمول تـكر للـصحـافة العـراقيـة أجمع ونشـطائـها وروادها ومَن
دى" الغرّاء عـلى أمثال هـذه الصحـيفة الـنشطـة ومنهـا نظيـرتها في الـنهج الوطـني "ا
ثل هذه ستقلّ.  لم تـكن صحيفة الزمان تسعى  وأخواتهـا السائرة على ذات النهج ا
ـتزنة الـهالة اإلعالمـية الـتقديـرية أو لشيء مـتميـز ومبهـرج كي يثلج صـدور إدارتها ا
سـتقلّـة اجملتهدة ومـعها كـافة احلضـور ويعمّق الـثقة بقـدرة هذه الصـحيفـة اليومـية ا
عـلى مجـاراة احلدث بكلّ قـدرة صحـفيـة وبكل كلـمة نـاطقـة عبر سـياسـة إدارتها ومن
ـدى ومَن على نـهجهمـا الوطني تـميزين بـاجلرأة. فالـزمان كما ا خالل آراء كتابـها ا
اجلـريء تعـبّـر عن همـوم وطن ومـعانـاة شـعب وصرخـات مـحتـاج وصـيحـات جـيوش
الـعـاطـلـ طـلـبًـا لـلـعـيش الـكـر في بـلـد ضــاق بـأهـله وغـابت عـنه كلّ مـبـاهج احلـيـاة
ـصـادفـة بكلّ وتراجـعت فـيه رايـات الـعـلم والـتـربـية واألخالق إالّ مـا جـاد به سـاسـة ا
خـبث ورياء مِن بـحثٍ غيـر شريف وتـهافت مـقيت عـلى مـكاسب غـير مـشروعـة وإيغالٍ
تواضع فإنّ ـال العام وفي مفـاسد غيـر مباحـة.   في اعتقـادي ا متزايـد في سرقة ا
تـمـرّس وكـتّـابـهـا بـتـلـوّن اجتـاهاتـهم صـاحب اجلـريـدة ورئـيس حتـريـرهـا وكـادرهـا ا
ـستقلّة النـابعة في معظمهـا عن حس وطنيّ صادق أرقى من انتظار وآرائهم احلرة ا
تقيـيم أو تقدير إعالمـيّ. وهُمْ لها في اجلدارة والـكفاءة والـتعبيـر. ولكن عنـدما يصدر
مثل هذا الـسلوك الراقي في التقييم من رأس دولة مـعروف بشعوره الوطنيّ وكياسته
ـتـزنـة في إدارة شـؤون الـبـالد وبـاجلـدارة الـتي عـرفـنـاهـا عـنه حـتى الـسـاعـة فـهـذا ا
مدعاة مـضافة أخرى لـلفخر واالعـتزاز. وإنْ يدلّ هـذا على شيء فإنّمـا هو دليل آخر
على احتـفاظ البالد بكـفاءات وطنـية وأخالق راقيـة وسيرة إنسـانية من أمـثال الرئيس
برهم الذي يـعرف قدر نفـسه وقدر اآلخرين و"يعـطي ما لقيـصر لقيصـر وما لله لله"
ـواطـنـة راغــبًـا في الـســيـر بـالــبالد عـلى طـريـق الـبـنــاء الـوطـني الــسـلـيم وفق أسـس ا
ـنـاصب لـصـالح أحـزاب ـسـاواة واجلـدارة ولـيس طـبـقًــا لـلـمـحـاصـصـة وجتـيــيـر ا وا
ــتـواضع الــراقي "عــلي شـكــري" بـ احلــضـور ــعـلّم ا وأشـخــاص.    أمّـا حــديث ا
تلـقي من خالله بذلك النبض الـوطني الذي يحـرّك دواخل الرجل الزاهد في فيشـعر ا
ناصب وبهرجة مواكب السيارات الفارهة. فهلْ من شجاعة مكاسب الـدنيا ومفاخر ا
لآلخرين الـبعيدين عن مثل هذه الروح الوطنية الصادقة أن يتعلموا دروسًا وعبرًا من
داخالت ?   لـقـد اسـتـمع شـخـصه الـكـر  هـاتـ الشـخـصـيـتـ الـوطـنـيـت الـفـذّتـ
السادة احلـضور بآذان صاغـية وبروح منـفتحـة وبفكر نـبيه وكأنه يـبحث عن مخارج
وطـنية سـلسة من هـذا اللقـاء مع نخبـة مثقـفة ليضـعها في بـرنامج وطنـي وينقلـها بكلّ
ثقف والقار أمانة لرأس الـبالد راعي الصحافة والصحفي ومـشجّع الثقافة وا
ـا يـنقـلُه الـقـلم وما يـسـطّـره أساطـ الـصحـافـة كلّ يـوم. لكـمـا منّي يـا سـيادة الـنـبيه 
الـرئيس ويـا سيـدي رئيس هـيئـة مسـتشـاري الرئـاسة وألمـثالـكمـا في سهـول الوطن
بادرة وجباله في سـهوبه وصـحاريه في حقـوله وأهواره كلّ تـقدير واعـتزاز. فهـذه ا
ستبقـى في الذاكرة صورة وللقلم النـاطق مهمازًا وللرأي احلرّ سـراجًا. فعندما يكون
الرئيس أيّ رئـيس تنفيذي أو تشريعي أو رئـيس دائرة أو شركة أو مؤسسة أو حتى
وذجًـا في السلـوك القو وسـاميًا في احـترام الغـير وفي تقـدير اآلخر رأس أسرة 
فــذلك دلــيل عـلـى بـقــاء شيء من نــفــحـة األخالق احلــمــيـدة ومن
ـشــاعــر الــصــادقــة بـاجتــاه احــتــرام جــدارة اآلخـر جــذوة ا
واإقــرار بـوجـوده وإن يــكن مـخــتـلـفًــا. وهـذا مـا تــسـعى إلى
سـتـقـلّة الـزاهـيـة بحب الـتذكـيـر به األقالمُ الـوطنـيـة احلـرة ا
الـوطن والـطامـحـة لـرفـعـة شـعـبه اجلـريح وتـنـقـيـة بيـدره من

الزؤان والشوك والعوسج. 
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اذا كنا نطـلق أوصافاً شتى على الـعديد من الشرائح االجـتماعية كقـولنا عن بعضهم

انهم :
انتهازيون 
رجعيون 
فاسدون 

قـابل نطلق أوصافـا ايجابـية على شرائح وأضراب تلك األوصـاف السلبـية  فاننـا با
أخرى فنقول عنهم انهم :

اصالحيون 
نزيهون 

موضوعيون 
-2-

نكرة وهي صفة " وثمة صفـة لعينة للغـاية ال تُذكر غالباً في عـداد الصفات القبيـحة ا
وصاحب الذات العقربية ال يحسن االّ فن الفتك والغدر وااليذاء ... العقربية" 

وهو يقـوم بذلك انطالقا من حُـبّه لاليقاع باآلخرين ولـيس من باب الثأر لـنفسه منهم
ومن هنا قال الشاعر :

لَسْبُ العقاربِ ال ألجلِ عداوةٍ
انّ العقاربَ لُسّب مِنْ ذاتِها 

ويقول مهيار :
يطيرُ لي حمامةً فانْ راى 

خصاصةً دَبَّ ورائي عقربا 
اء العكر  والعقربيون هم الذين يتصيدون في ا

وهم الذين يبـحثون عن الـثغرات التي تـمكّنُهم مـن النفاذ الى مـا يريدون وكل ذلك يتم
مغموسا بلؤم شديد وكيد أكيد ..!!

-3-
ومن مصاديق ذلك :

نبر تميزة لـيرقي في مجلسه ا انَّ احد االعالم اختار خـطيبا كبيراً معـروفاً بقدراته ا
 فكتب احدهم يقول :

كيف تختارُه وقد كانت له مواقف معيّنة من فالن ?!
ثم اسـتطـرد في ذكر قـضايـا ال يريـد منـها اال االيـقاع بـاخلطـيب واالضرار بـاجملالس

نبر ..!! التي يرقى فيها ا
والسؤال االن :

مجوجة لِحدَثٍ شخصيٍّ مرت عليه عقود من الزمن ? اذا هذه اإلثارة ا
ذكور ? وما عالقة صاحب اجمللس بالتشنج ا

واجلواب :
انّ الذات العـقربية تـأبى اال تُفَعَّل دورها اخلـبيث في التخـريب والهدم وتكـدير الصفو

.
ومن هنا باتت ملعونةً مذمومةً ال حتظى مِنْ أحدٍ باحترام ...

-4-
تأزمة ب الناس عموماً وب محترفي السياسة خصوصا ان كثيرا مـن العالقات ا
ثيـرة وتضخـيمهـا اثارة للـفتنة سـببهـا العقـربيون الـذين ال يفتـرون عن نقل االخبـار ا

واالضطراب .
-5-

وفي احملصلة النهائية :
مارسات العقربية وما لقد دفـعت العملية السياسية ثَمَنَ تلك ا

زالت تعاني من مفاعيلها الرهيبة .
تواصلة مِنْ كيد وال ندري الى اين ستنتهي تلك السلسلة ا

العقربي ?
الـلـهم احـفظ الـعـراق وأهـله من دسـائس الـعـقـربـيـ  وقـنا

. شرورهم  انك أرحم الراحم

UI¡∫ محافظ بغداد يلتقي وجهاء أبو غريب
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سـتـثـمـرين والسيـمـا فـيمـا يـتـعلق وا
بتـسجـيل الـشركـات في اإلقلـيم وقال
ســـــنــــبــــذل كـل اجلــــهــــود لـــــتــــقــــد
الــتــسـهــيالت الـالزمــة ونـعــمل عــلى
جعل إقليم كوردستـان مركزاً للتجارة
ــنـــطــقــة). وقـــال جــورج خــوري في ا
ــنـظـمــة أن (أفـتـتـاح مـديـر الــشـركـة ا

مـعرض اربـيل الـدولي مـن قبـل رئيس
الــوزراء مــســرور الـــبــارزاني يــعــطي
االنـدفــاع واحلــزم لـنــجــاح الـشــركـات
ية من أجـل النهـوض في الواقع العـا
االقـتــصـادي بــغـيــة الـتــنـافس بــجـلب
واصفات نتـجات ذات ا االفضل من ا

ية). العا

وأصــحـــاب رؤوس االمـــوال من داخل
وخارج إقـليم كـوردستـان بهـدف عدم
االعـتـمـاد عـلى مـصـدر دخل واحـد في
تأم الواردات وشـدد البارزاني على
أن حكـومـة إقلـيم كـوردسـتان سـتـعمل
على تـفعـيل القـوان والـقرارات التي
من شــأنــهـا أن تــســهّل عــمل الــتــجـار
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ــــعـــرض اشــــاد مـــشــــاركـــون وزوار ا
الـتــجـاري الــدولي الـشــامل في اربـيل
بـــــاحلــــضـــــور الالفـت جملــــمـــــوعــــات
استثمارية تمثل شـركات عربية بينها
الـــــعـــــراق. واكـــــدوا ان (الـــــبـــــيـــــئـــــة
االسـتــثــمـاريــة اآلمـنــة الـتي هــيـأتــهـا
حكـومة االقـليم جنـحت في استـقطاب
ا حتظى به عشرات الشركات بالنظر 
من تسهـيالت استـثماريـة وتشـريعات
حـكـومـيـة). وكــان رئـيس وزراء اقـلـيم
كردستان مـسرور البـارزاني قد افتتح
الـدورة  13 لــلـمــعــرض يــوم االثــنـ
ـاضي وسـط مـشــاركـة  300 شـركـة ا
من  24 دولــة تــمــثل امــريــكــا واوربـا
وافـريــقـيــا واســيـا والــشـرق االوسط.
وتشـارك مـجمـوعـة احلنـظل الـعراقـية
ـعــرض فـيــمـا حــظـيت بـكــثـافــة في ا
بـاهــتــمــام واسع. وقـال مــراقــبـون ان
(مجموعة احلنـظل التي يديرها رجل
االعـمــال الـبــارز وديع احلـنــظل كـانت
ـــشـــاركـــة) االبـــرز بـــ الــــشـــركـــات ا
واضـافـوا (ان لـهـا حـضـورا مـلـحـوظا
ـالي عـلى ارض االقـلـيـم في الـقـطـاع ا
ـصـرفي واإلسـكــان والـبـنـاء). وعـبـر ا
الـــبــارزانـي عن ســـعــادتـه بــافـــتـــتــاح
ـــعــــرض وقـــال (لــــقـــد اولـــيــــنـــا في ا
بـرنـامــجـنـا احلـكــومي اهـمـيــة بـالـغـة
لتنمية االقتصاد في إقليم كوردستان
ــعـرض مــقـدمـة وآمل أن يـكــون هـذا ا
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