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سلحة تعزيز (على القائد العام للقوات ا
ـنـاطق الـتي الـقـطـعـات الــعـسـكـريــة في ا
حـصـلت فــيـهـا اخلـروقــات االمـنـيـة ودعم
االجهزة االمـنيـة واالستـخباراتـية بـالعدة
والعدد وجتـهيزهـا بالـكاميـرات احلرارية
ـــدرعـــة)  مـــشـــددا عـــلى والـــســـيـــارات ا
ضرورة (حصـر السالح بـيد الـدولة وعدم
الـــســــمـــاح ألي جــــهـــة بــــحـــمـل الـــسالح
بـاسـتـثـنـاء من لـديه تـخـويل من االجـهـزة

االمنية) .  وطالب اجلب
وري بـ (دعم االجــهـــزة االمــنـــيــة ورفض
الـتـدخل في عـمـلـهـا من اي جـهـة إضـافـة
الى فـتح حتـقـيق بـكل االفـعـال االجـرامـية
ــقــصــرين الــتي حــصــلت ومــحــاســبــة ا
وارسال قـوة مكـافـحة االرهـاب الى ديالى
واطن وتفعيل مذكرات حلماية ارواح ا
القاء القبـض وحسمها بـشكل سريع على

اي شخص خارج على القانون). 
الى ذلك كـشف مـصــدر في مـجـلس ديـالى
عن اخــفــاق اجملـــلس في عــقـــد جــلــســته
االستثنائيـة اخلاصة بأمن حوض الوقف
ـصـدر لـ شـمـال شــرق احملـافــظـة. وقــال ا
(الـزمــان) ان  (مــجـلـس ديـالى اخــفق في
عــقــد جـلــســته االســتــثــنــائــيــة اخلــاصـة
نـاقـشـة ملف امن حـوض الـوقف شـمال
شــرق بــعـــقــوبــة) بـــســبب عـــدم اكــتــمــال
النـصـاب الـقـانـوني بـحـضور 12 عـضوا
ثـلون اجمالي فقط من اصل 29 عضوا 
صدر ان اعضاء مجلس ديالى واضاف ا
(اجللـسـة اجـلت الى اشـعـار اخـر وسـيتم
حتديـد موعـد لـها من قـبل رئـاسة مـجلس

ديالى) .
Vð«Ë— ‚öÞ«

وكشف الـنائب  عن مـحافـظة ديـالى مضر
مــــــعن الــــــكــــــروي إطالق رواتـب قـــــوات
صـحــوات ديـالـى بـعــد تـوقفّ دام اشــهـر
فيـمـا عـد "الـتخـلي" عن الـصـحـوات "خـطأ
جـســيم ". وقــال الــكــروي لـ (الــزمـان) إن
(جهودنا في الـتواصل مع وزارتي الدفاع
ـــــالـــــيـــــة أثــــــمـــــرت عن اطـالق رواتب وا
ـتــوقــفــة مــنــذ اشــهـر صــحـوات ديــالـى ا
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اعلن رئيس مـجلس مـحافظـة ديالى  علي
ـتـظـاهـرين الـدايـني  عن تـسـلم مــطـالب ا
ـتـعـلقـة بـاجلـانب االمـني صـبـاح امس وا
واخلــــدمي في مــــنــــاطـق الــــوقف والــــتي
ســتـــجــري مـــنـــاقــشـــتــهـــا خالل جــلـــســة
استثنائية تعقد لهذا الغرض)  مؤكدا ان
ـخـاطـبـات رسـمـية ـطالـب  رفعـهـا   (ا
الى رئاسة الوزراء) . واضاف الدايني  لــ
(الـــزمــــان) امـس ان  (مـــوقـف مـــجــــلـــس
مـحــافـظــة ديـالى لن يــخـرج عن الــثـوابت
ـصـلـحة ـعروفـة الـتي تـعـتـمـد تـغـلـيب ا ا
العـامـة لـلـمـواطن والـسيـر بـأجتـاه الـنأي
بـاحملـافـظــة عن االزمـات وكل مــا يـعـكـــــر
اسـتــقـرارهـا االمــني والـتــأكـيــد عـلى حق
طـالبـــة واطن في التـظاهـر السلـمي وا ا

باخلدمات).
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ودعـــا نــواب مـــحـــافـــظــة ديـــالى  رئـــيس
ــهـدي الى مـجــلس الــوزراء عـادل عــبـد ا
الدفع بسيارات مدرعـة وكاميرات حرارية
ناطق اخلـروقات االمـنية في احملـافظة.
وقال الـنائب احـمـد اجلبـوري  في مؤتـمر
شاركة ان  صحفي عقده في مبنى البر
نواب عن احملافظـة إنه  (في الوقت الذي
ـــشـــؤومـــة الحـــتالل تـــمـــر به الــــذكـــرى ا
محـافظات الـعراق من قـبل تنـظيم داعش
والــتي كــان نــتــيــجــتــهــا االف الــشــهــداء
واجلـــرحى ونـــزوح االف الـــعـــوائل فـــأن
االحـــداث االخــــيــــرة الـــتـي حـــصــــلت في
محـافـظـة ديـالى واخلـروقـات االخـيرة في
نـاحـيـة ابي صـيـدا والـتي راح ضـحـيـتـها
عـدد من الـشـهداء واجلـرحـى من االجـهزة
ـواطـنــ االبـريـاء دلـيل عـلى االمـنـيـة وا
وجــود من يــريــد زعــزعــة االســتــقــرار في
ظـلمة) . احملافظـة إلعادتهـا الى الفـترة ا
واضـاف  اجلــبــوري  أنـنــا  (كــنـواب عن
احملافـظـة وبعـد الـلـقاء بـاألجـهزة االمـنـية
ومن خالل مـتـابـعـتـنـا وجـدنـا الـكثـيـر من
الحــظــات الــتـي تــنــذر بــاخلــطــر اذا لم ا
تــعـــالج) .  وبــ الـــنــائـب عن ديــالى أن

ركـزي  اتفـقـا على ان يـقدم الـثاني ا
حسـاباته الى شـركات تـدقيق دولـية
مـعـتـرف بـهـا لـتـقـوم بـاجـراء تدقـيق
اضـافي لــلـحـسـابــات بـاالضـافـة الى
ا ـدقق الـعراقـي بتـدقـيقـهـا  قـيام ا
ــنح احلـســابـات مـصــداقـيــة اكـبـر
لــكــونـهــا ســتـكــون اكــثــر دقـة ووفق

عايير الدولية).  ا
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ـنـذري فـإن (هـذا االجراء وبـحـسب ا
ـركزي احلـصـول على يتـيح لـلبـنك ا
ي يـضـفي عـلى حـسـاباته تـقـييم عـا
ــطــلــوبــة االمــر الـذي ــصــداقــيــة ا ا
يـــجـــعـل اجلـــهـــات الـــدولــــيـــة تـــثق
ــصــارف الــعــراقــيــة ) مــضــيــفـا بــا
ان(الـتـقـيـيم الـدولي يـشـجع الـبـنـوك
ـيـة االخــرى عـلى الــتـعـامل مع الـعــا
ـصـارف ـركـزي الـعـراقي وا الـبـنك ا
صرفي نح القطاع ا العراقية كمـا 
الــراقي عــمـومــا الــقـوة الــتي يــتـوق
الــيـــهــا).  وتــابـع ان (مــجــلس ادارة
ه ـركـزي حسـنـا فعل بـتـقد الـبنك ا
ـوعد ـيـزانـية الـعـامـة  لـلـبـنك في ا ا
دقق العراقي واجلهات احملدد الى ا
الـقـانـونـيـة الـعـراقـيـة بـاالضافـة الى
ـكــلــفـة شــركــة الــتـدقــيق الــدولــيــة ا
بـــتـــدقـــيق حـــســـابـــاته) الفـــتـــا الى
واعـيـد يعـطي صورة ان(االلتـزام بـا
ـالي لــلـبـنك ايـجــابـيـة عن الــوضع ا
ـــعـــنـــيـــة امـــام ويـــضع اجلـــهــــات ا
ــهـمــة في هــذا اجلـانب ــؤشـرات ا ا
مــــثل حـــــجم الــــربـح او اخلــــســــارة
ومـقـدار االحتـيـاطي من الـذهب ومن
العـمالت االخرى ومـدى قوة الـدينار

ـهـنـة واالرتــفـاع بـدور احملـامي في ا
خدمـة قـضايـا اجملـتمع بـالـترافق مع
اســـتــــــــــقالل الـــقــــضـــاء ونـــزاهـــته
وحمـاية احلـريـات العـامة واخلـاصة
ساواة واحلرص على ضمـان مبدأ ا

والشراكة.
 مـن جــهــته رحـب الــســيــد الـــنــقــيب
بــشــعــبــان مـثــمــنــاً طــيب الــزيـارة و
شـاكراً حـسن الـلـقاء ومـشـيـداً بدوره

هني.   الوطني وا
W d²A  Z «dÐ

وخـالل حـــديـــثه أكــــد عـــلى ضـــرورة
تـــدعــيم األعــمـــال الــنــقـــابــيــة في كل
ـهـنــيـة ألجل بــنـاء دولـة الــنـقـابــات ا

مدنية تقوم على أساس القانون. 
وعبـر شـعبـان عن استـعـداد جامـعته
لـفـتح آفـاق الـتـعـاون مع الـنـقابـة في
عــقــد دورات تـــمــنح عــلى أســاســهــا
شهادة دبلـوم معتـرف بها للـمحام
في مـجال ثـقـافـة الـلّاعـنف والـقـانون
الـــدولي اإلنـــســـاني وحل اخلـالفــات

باللّاعنف. 
واتفق الـطرفـان على إمـكانـية تـفعيل
الــعالقــة من خالل بــرامج مــشــتــركـة
وتدريب وتـأهيل احملامـ العـراقي
ا يـخدم الـثقـافة ي  في إطار أكـاد
الــقــانــونــيــة جلـهــة نــشــر الــلّـاعــنف
ـــشـــتـــرك والــــتـــســـامح والـــسالم وا

اإلنساني.
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تظاهرين V∫ رئيس مجلس محافظة ديالى على الدايني يتسلم مطالب ا UD

ركزي العراقي بناية البنك ا

خـــطـــأ جـــســـيم كـــونـــهـم جـــزء مـــهم من
نظومة األمنية) .   ا

الى ذلك حـــذرت الـــنـــائب عن مـــحـــافـــظــة
ديالى غيداء كمبـش من  (كارثة قد تلحق
ياه بأهالي ناحية بهـرز بسبب انقطاع ا
ــنـاطق عن نـهــر خـريــسـان الــذي يـروي ا
الـواقــعــة في الــنـاحــيــة واجملـاورة لــهـا.(
وقــالـت كــمـــبش لـ (الـــزمـــان) إن (أهــالي
نـاحــيــة بـهــرز جـنــوب بــعـقــوبـة والــقـرى
احملـيطـة بـهـا يـعـانـون من انـقـطـاع مـياه
نهر خـريسان بـسبب التـجاوزات الكـبيرة
عـلى مــجــراه االمـر الــذي يــسـتــدعي الى
عنية قبل تدخل ٍ عاجل من قبل اجلهات ا

ألسـبـاب اداريـة وتـنـظـيـمـيـة)  مـبـيـنـا أن
(رواتب ثـالثــــة أشـــــهــــر مـن عــــام 2ُ019
ستعطى دفعة واحدة للصحوات األسبوع
احلــالي  ضـــمن قــواطـع انــتـــشــارهم في

ناطق) .   بعقوبة وبقية ا
وأضـاف الــكـروي  أن  (صـحــوات ديـالى
شريحـة مهمـة قدمت دماءً زكـية لدعم أمن
احملافظة واستقرار دفع رواتبهم ضرورة
إنـسـانـية كـمـا ان الـوقت قـد حـان حلـسم
ـلف من خالل تـثــبـيـتـهم عـلى مالك هـذا ا
ــدنـــيــة أو األمـــنـــيــة وفق ــؤســـســـات ا ا
ركزية)  الفتا إلى أن تعهدات احلكومـة ا
 (الـتـخــلي عن الـصـحــوات ألي سـبب هـو

وقوع كارثة اجلفـاف) . واضافت كمبش 
 أن (الــنـــهــر يـــغــذي أكـــثــر من  300ألف
نسـمة من االهـالي الذين يـسكـنون نـاحية
نـاطق اجملاورة لـهـا)  متـسائـلة بهـرز وا
(أين ذهـبـت مـيــاه بـحــيـرة حــمــرين الـتي
كــانـت قـــاب قــوســـ او ادنى مـن اغــراق
مديـنة بـعـقوبـة ومدن اخـرى في مـحافـظة
ديـالى). ودعت عــضـو مــجـلـس مـحــافـظـة
ديالى الى (اعـتـماد خـارطـة طريق جـديدة
ـكن من خاللـهـا تـأمـ تـدفق مـيـاه نـهر
خريسـان الى اخر نقـطة في ناحـية بهرز
فــضـال عن مـــعــاجلـــة الــتـــجـــاوزات عــلى
الـنـهــــر والـتي يــدفع ثـمـنـهـا االهــــالي). 

اضي ان(ديـوان الرقابة شهر آذار ا
ـــالـــيـــة اكـــد في وقت ســـابق عـــلى ا
ــؤسـســات بـأن جــمـيع الــوزارات وا
تـنــجـز حـســابـاتـهـا الــسـنـويـة خالل
ــهـا االشــهـر الــثالثــة االولى وتــقـد
لــلـمـحــاسب الـقــانـوني الــعـراقي من
اجل تـدقـيـقـهـا والـتـصـديق عـلـيـهـا)
مـوضـحـا ان(ديـوان الـرقـابـة والبـنك
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اشاد خبـير اقتـصادي بإجنـاز البنك
ــــركــــزي الــــعــــراقي حلــــســــابــــاته ا
ــوعــد الـــقــانــوني اخلـــتــامــيـــة في ا
احملدد ونـيله تـقيـيم جيـدا من شركة
تــدقـــيق دولــيــة  الفـــتــا الى ان هــذا
ـــركــزي ـــنـح الـــبــنـك ا الـــتــقـــيـــيم 
ـصـرفي قـوة  وثـقة عـلى والـقـطـاع ا

سـتوى الـدولي ما يـشجع اجلـهات ا
ـالــيـة الـدولـيــة عـلى الـتــعـامل مـعه ا

ومنحه القروض والتسهيالت.
نذري لـ(الزمان) وقال عبد احلس ا
امس مـعـلـقــا اجنـاز شـركـة الـتـدقـيق
الــدولـيــة أرنــست آنـد يــونغ  تــدقـيق
ركـزي لعام2018 حسـابات البـنك ا
ـوعــد الـقـانـونـي احملـدد نـهـايـة في ا

الـعــراقي وغـيــر ذلك). وافـادت دائـرة
ركزي في بيان احملاسبة في البـنك ا
بـ(اجنــاز شــركــة الـتــدقــيق الــدولــيـة
أرنـست آنـد يـونغ  تـدقـيق حـسـابـات
ــالــيــة  2018في الــبــنك لــلــســنــة ا
وعـد القـانوني احملـدد نهـاية شـهر ا
آذار ) مــوضــحــة ان (مــجــلس إدارة
الـبـنك صـدَّقَ عـلى تـلك الـقوائـم التي
صــــــدرت بـــــرأي إيـــــجـــــابـي من دون
حتــفـظ وهــو مـــا يـــبـــيّن مـــســـتــوى
الشفـافية التي يـعمل في ظلـها البنك
ـــــبــــذولـــــة في عــــرض واجلــــهــــود ا
الـنـشـاطــات والـعـمـلـيـات ومـسـتـوى
اإلفــــصـــاح الـــذي تـــتـــحـــلى به هـــذه

ؤسسة). ا
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وأضــاف الـــبــيـــان إنَّ (اإلفــصــاح في
ـوعـد احملـدد وبـرأي إيـجـابي يـولّد ا
ـؤسـسـات انـطــبـاعـات مــهـمـة لــدى ا
والبنـوك الدولـية التي يـتعامل مـعها
الـــعـــراق ويـــعـــمل عـــلى تـــشـــجـــيع
ــســـتـــثــمـــرين عـــلى الـــتــعـــامل مع ا
ـصــرفـيـة في ـالــيـة وا ـؤســسـات ا ا
الــعــراق مـا دامت اجلــهــة الـرقــابــيـة
ـركـزي- تـتـمتع الـقطـاعـيـة - الـبنك ا
بـهـذا الـقـدر من الـرصـانـة) عـلى حـد

قوله . 
مـن جـــهـــة اخـــرى ســـجـــلت أســـواق
الــعـمــلـة األجــنـبــيـة في بــغـداد امس
األربــعــاء اســتـقــراراً بــســعــر صـرف
الـــدوالر االمــريــكي مــقـــابل الــديــنــار
الـــعـــراقي.وبـــلغ ســـعـــر الــســـوق في
بورصة الكفاح ببغداد 1200 دينار
للـدوالر الواحد أي 120 ألف دينار

نذري عبد احلس ا
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ـــفـــكــــر الـــعـــراقي ي وا زار األكــــاد
الدكـتور عـبد احلـس شـعبـان نقيب
ناسبة احملام  وقدّم له الـتهنئـة 
انــتـخـابه نــقـيـبــاً لـلـمـحــامـ بـاسم
جـامـعـة الـلّـاعـنف وحـقـوق اإلنـسان
الـــتي يــشــغل فــيـــهــا مــنــصب نــائب

الرئيس.

وعبّر شعبان عن ثـقته الكبيرة بدور
نقـابة احملـام العـراقيـ تاريـخياً
ســـواء عـــلى الـــصُـــعـــد الـــوطـــنـــيــة
والعروبية والدولية من جهة أم في
ـــهــنـــيـــة والــقـــانــونـــيــة اجملــاالت ا
واحلـــقـــوقـــيـــة مـن جـــهـــة ثـــانـــيـــة
خـصــوصـاً جلـهـة حتـقــيق الـعـدالـة.
ــــكن أن تـــلــــعـــبه وأشــــار إلى مـــا 
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األيزيديـة هي مجموعة عرقية دينية باطنية تنـفي إنتمائها  للكرد وتعتبر نفسها
قوميـة وديانة منفصلـة غير تبشيـرية تسكن شمال العـراق في  سنجار وتلكيف
والشيـخان ونواحي القحـطانية والشمـال(سنوني) وبعشيـقة وفي بعض البلدان
ـهـجـر ايـضـا يـبلغ االخـرى كـتركـيـا وسـوريـا وأرمـينـيـا وجـورجـيـا وفي بـلدان ا

تاخمة..  ليون نسمة. يتكلمون الكردية با عددهم بالعالم ما يقارب ا
إذ أن جميـع األيزيدين يتكلـمون اللغة الكـردية بسبب سكـنهم القريب وعلى أمد
طـويل من الـدهـر بجـانب الـكرد ومع ذلك يـحـتفـظـون بلـغـة خاصـة ورغم تـقوقع
األيزيـدين إال أنهم يـحضـون بعالقـات جيـدة مع بعص الـعرب واالكـراد القـريب
عــلى سـكـنـاهم. بـســبب أن ديـانـتـهم بـاطــنـة الـصـقت بـهم الــتـهم وفـسـرت عـنـهم
التفـاسير فنـسبهم البـعض الى يزيد بن معـاوية وغير تـسميتـهم الى (اليزيدين)
وهذا غـيّر صحـيح وهي جزء من محـاولة نـظام البـعث لطمس الـهوية األيـزيدية
وكـذلك نـسـبـوهم الى الـزردشت وكونـهم جـزء من الـقـومـيـة الكـرديـة وغـيـرها من

شتى التفسيرات اخلاطئة.  
عـبـادتهم لم تـخـلوا من الـتـزوير والـتـدليس حـيث حـاول البـعض وصـفهـم بعـبدة
النـار واخرون وصفوهم بعبدة الشيطان فـيما هم يعبدون اإلله الواحد إله النور
ويعـتبرون الـشر وغيـرها من صـفات اإلله  الثـانوية حـسب معـتقدهم يـقع اكبر
مـعبـد ايـزيدي فـي العـالم في مـنطـقـة ع سـفـني التـابـعة الى قـضـاء الشـيـخان
ويـسـمى مـعـبـد اللش  ويـعتـبـر مـعـبـد اللش مـكـان يـحجّ الـيه االيـزيديـون من كل

انحاء العالم. 
رويت عنـهم حـكايـات منـهـا أنه اذا ما رسـمت دائرة حـول احـد األيزيـدين سوف
لن يـخـرج مــنـهـا وذلك ان الـدائـرة بــيت الـشـيـطـان ويــجب عـلى احـد من خـارج

الدائره ان يكسرها ليخرج.. وهي خرافات  طريفة..لكنه ليست حقيقية. 
كثـير من الـتفـاصيل لم تـعرف ولم تـكشف حـتى دخول داعش الـعراق واقـتحام
ـية ـا جـعل وسـائـل اإلعالم الـعـا مـدن االيـزيـدين وتـدمـيـرهـا وتـهـجـيـر أهـلهـا 

تضعهم حتت اجملهر لتكشف الكثير من احلقائق. 
احلقـيقـة الذي تـهـمنـا ان األيزيـدين هم مواطـنـون عراقـيون من الـدرجة األولى ال
يختلفون عن اي مكون عراقي لهم وعليهم ما لكل العراقي وما عليهم  ويجب
عـلى الـدولة مـراعاة حـقوقـهم ومـتابـعة شـؤونهم لـغـرض مسـاعدتـهم. األيزيـديون
نطقة.. نهجة من احلكومات التي حكمت ا شعب ودود بـسيط تعرض لتصفية 
حــتى نـقل بـاحــثـون أن عـدد  الـفـرمــانـات الـتي صـدرت لــتـصـفـيــتـهم بـلـغت 74
فرمـاناً.. وخـالل مخـتلف الـعـصور  وفي حـكم عـدد من الزعـمـاء واحلكـام وآخر
فـرمـان كـان من قـبل "داعش".. وهـذا مـا جـعل  كثـيـر من األيـزيـدين يـكـتـبون مع

تغريداتهم على تويتر عبارة الفرمان 74.
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لـلـمئـة دوالر.أمـا أسـعـار بـيع وشراء
الدوالر في شركات الصـيرفة فكانت
كما يأتي:سعر الـبيع للدوالر الواحد
ألـــفــاً و 120دنـــانـــيــر أي  1205
ديـــنــار لــلــمـــئــة دوالر.وســعــر 500
الـشــراء لـلـدوالر  1195ديـنـاراً أي
ديــنـــاراً لــلــمــئــة 500ألــفــاً و 119
دوالر. وكــــانـت أســــعــــار الــــعــــمالت
األجنبية والذهب والنفط كما يأتي :
ي للـيورو:  100يورو السـعر الـعـا
ي = 113.40دوالر . والـسـعـر العـا
لــلــبــاونــد:  100بـاون = 127.24
ي لليـرة التركية دوالر والسعر الـعا
كل  100دوالر = 582.43 لــــــيـــــرة
ـياً تركـية وسـعر أونـصـة الـذهب عا
دوالر فــيــمــا بــلغ ســعــر 1336.77
بـــرمـــيل نـــفط خــــام بــرنت  61.14
دوالر وســـعــــر بـــرمـــيل نـــفط اخلـــام

االمريكي 52.20 دوالر. 

الـنـقـابة بـصـفـتـهـا (قـوة اقـتراح) في
تـقـد مـشـاريع قـوانـ وتـشـريـعات
ولـــوائـح وأنـــظــــمـــة لـإلســـهــــام في
نظـومة الدستورية إصالح وتعزيز ا
والقـانونـية واإلجـرائيـة بهـدف إنفاذ
ـــا يـــضـــمن احلـــقــوق الــقـــانـــون و
ــواطــنـة واحلــريــات ويـرسي دولــة ا
واحلق والقانون وذلك  بإعالء شأن

الــدوام الــرســمي فــيـهــا.وذكــر بــيـان
امس (تـعـقيـبـاً عـلى تـصـريح الـنائب
نـافذ احلدودية عدنان الـزرفي بأن ا
تـسقط بـعـد انـتهـاء الـدوام الـرسمي
نــؤكــد ان الــعــمل مــســتــمــر وحــسب
طــبــيـعــة كل مــنــفـذ والــتي هي حتت
ســـيـــطـــرة احلـــكـــومـــة األحتـــاديــة).
وأضــــاف ان (دورنــــا هــــو اإلشـــراف
والــرقـــابـــة والــتـــدقـــيق عـــلى كـــافــة
ـــتـــخــــذة من الـــدوائـــر اإلجــــراءات ا
ـنـفـذ احلدودي والـتي الـعـامـلـة في ا
ــعــنــيـة تــمــثل مــخــتــلف الــوزارات ا
ـــواد عـــلى أخـــتالف بــــأســـتـــيـــراد ا
أنـــواعــهـــا). وأشــار الــبـــيــان الى ان
ــنـافـذ هي الـعـ الـسـاهـرة (هـيـئـة ا
ـواطن الــعـراقي وجــمـيع عـلـى أمن ا
كوادرها تـعمل ليالً ونـهاراً على صد
الــتـهــديــدات الـتـي تـمس أمـن الـبــلـد
وبدون كـلل ومـلل في أداء واجبـاتهم

كلف بها جتاه بلدهم). ا
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أعــلـنت الــهـيــئـة الــعـامــة لـلــكـمـارك
إتالفــهـــا لـــشــحـــنــة ألـــعــاب نـــاريــة
(مفـرقـعات) تـتـكون من 84 كارتـوناً
ـنــوعـة اإلسـتــيـراد. وذكـر كـونــهـا 
بــيــان امس نه أن (عــمــلــيــة اإلتالف
ادة 68/ ثانـيا تمت وفـقـا ألحكـام ا
من قـانــون الـكــمـارك رقم 23 لـسـنـة
ــــعـــدل وبـــأشــــراف جلـــنـــة 1984 ا
اتالف مختصة شكلت لهذا الغرض.
وكــانت مـراكــز الــكـمــارك قـد أتــلـفت
العـديـد من اإلرسـاليـات والـشحـنات
ــــواد مــــخـــتــــلــــفــــة بــــســـبـب عـــدم
صالحيـتهـا لإلستـهالك البـشري في
سلسلة من إجراءاتها التي تفرضها
ــســتــهــلك لـــلــحــد من اســتــهـــداف ا
ـســاس بـأمـنه الـصـحي الـعـراقي وا

والغذائي).
نـافـذ احلدوديـة على وردت هيـئـة ا
ـنـافـذ بـعـد انـتـهـاء صـحـة سـقــوط ا
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شاركـة الواسعة من الشخـصيات السياسـية والرسمية من احلضور  الـكبير وا
ـناصب الـعلـيا سـواء من العـراق او الدول اجملاورة ودول ـستـويات وا مخـتلف ا
كثـيرة اخرى من مشـارق االرض ومغاربـها في حفل تـنصيب السـيد نيـجيرفان
البرزانـي رئيسـا إلقليم كـوردستان ومـشاركة زعـامات دينـية وقومـية وعشـائرية
ـيـة والعـلـميـة وجنوم الى جـانب رجـال القـانـون والقـضـاء والشـخصـيـات االكاد
الصـحـافة واالعالم  والـذين يـصعب حـصـرهم او تـسجـيـلهم  من الـقـادم من
بغـداد ومدن الـعـراق األخرى ودول اجلـوار والـعالم والـذين قـد يخـتلـفـون كثـيرا
في منـاهجـهم وافكـارهم وسياسـاتهم بل وبـ البـعض منـهم خصـومات وبوادر
نـزاعــات وحـروب وصـراعــات في الـســر والـعـلـن ومع هـذا فـان حــضـورهم الى
نطقة بشكل تازم في العراق وا اربيل عـاصمة االقليم وفي هذا الوقت بالذات  ا
عام له مـعـاني ودالالت كبـيـرة تتـعدى االطـار الـبروتـوكـولي او االحتـفـالي الذيي
نقـلته وسائل االعالم ليؤكد حقيقة واضحة وواقع يعترف به اجلميع صراحة او
ضـمـنـا بـان اقـلـيم كـوردسـتـان رغم مـشـكالته الـداخـلـيـة وخالفـاته مـع احلـكـومة
االحتادية والـتي أثرت على معيشة سـكانه لكنه ظل بشهادة اجلـميع اقليما آمنا
ـختـلف صورهـا والوانـها ويـضمن الـتعـايش واالمان مستـقرا يـؤمن بـالتعـددية 
والسالم لـكل من يقصده نـازحا او الجئـا اوتاجرا مسـتثمـراو سائحا او مـقيما
يتـساوى فيه اجلميع حتت مظلة القانون وينعم فيه اجلميع باالمن واالمان بينما
ـذهبية على بـعد قليل مـن حدوده تشتـعل مختـلف احلرائق والنـزاعات الديـنية وا
والعـرقية والسياسية والـتي تكاد ان تتحول الى حرب عـظمى ال يعلم احد مداها
ـراسـيم هي شـهـادة وشـرورهـا اال الـله. ان هـذا احلــضـور وهـذه االحـتـفـالـيـة وا
جنـاح لنـا جـمـيـعـا في كوردسـتـان اقـلـيـما وشـعـبـا وحـكـومة واحـزابـا ومـنـظـمات
وشــخـصــيـات بـل هي شـهــادة فـخــر واعـتــزاز لـلــمـواطـن الـبــسـيط ورجل االمن
ـرور وكل فرد ومهنة في اجملتمع يجد ان السيد نيجرفان بارزاني هو وشرطي ا
ـنـصب خالل الـفـتـرة ـنـاسب القـلـيم كـوردسـتـان بـعـد ان شـغـر هـذا ا الـرئـيس ا
ـاضـية بـعـد انـتهـاء واليـة الـسيـد مـسـعود بـارزاني وفـتـرته الرئـاسـيـة وان هذا ا
ناسـب ليباشـر مسؤولـيته الرئـاسية في الـتقريب بـ مختلف الوقت هـو الوقت ا
االطــراف واجلــهــات ســواء داخـل االقــلــيم لــغــرض االســراع في تــرمــيم الــبــيت
الـكوردي وتـشكـيل حكـومة اقـليم كـوردستـان لتـباشـر مهـامهـا حسـب السـياقات
ناسب ـناسب في الوقت ا القـانونية والدسـتورية وهو يؤكـد ايضا انه الرئيس ا
ــشـكالت مع احلـكـومـة االحتـاديـة في الـعـراق والـذي كـان ـلـفـات وا حلل كـافـة ا
حـضـور ابـرز قـادتـهـا ورمـوزهـا في حـفـل الـتـنـصـيب دلـيال ومـؤشـرا هـامـا عـلى
االهـمـية الـتي تـولـيهـا مـختـلف االطـراف لـشخص الـرئـيس نـيجـرفـان برزاني في
لفات الـعالقة خصوصـا وان له دورا مشهودا في الدعوة قدرته عـلى حل هذه ا

الى احلـوار واالنفـتاح من دون قـيـد اوشرط عـلى بـغداد بـعد
ــتــعـددة الى اجـراء االســتــفــتــاء عـام 2017 وزيــاراته ا
بـغـداد ودول اجلوار وعـواصـم كثـيـرة في الـعـالم جـعـلت
ـنــاسب القـلـيم ـنـاسـب في الـوقت ا مــنه بـحق الـرئــيس ا

كوردستان العراق.

شعـارات و خطابات و تصريحـات و وعود  مرّت علينا منـذ اكثر من ستة عشر
عامـاً  و وطني مـا انفك يراوح في مـكانه  فـضائـيات و اذاعات و وكـاالت انباء
ن ال باد و افكار اصـحابها او احزابـها  اال نحن الفقراء  و صحف تـروّج 
ـال لـتـأسـيس حـزب او فـتح فـضـائيـة او اذاعـة. بـقـيـنـا في حـيرة من ـتـلـكون ا
ـستـقـبل و يرفع شـعـارات تثـلج الـصدور  يـحارب أمـرنـا  فالـكل يـتحـدث عن ا
الـفـساد  يـأبى اال ان يـكـون وطنـيـاً مخـلـصـاً  يحب الـعـراق كـما يـحب نـفسه 
يـرفض ان يُـسـمّى عـميالً  يـحـتـقـر اللـصـوصـية و امـوال الـسـحت  ال يـقبل ان
ـشي وراء من ? نـصـدّق من ? فال شـعارات يـكـون دمـيـة او لـعـبـة في يـد احـد. 
نلـمسها  و ال تصريحات نؤمن بهـا  و ال وعود ترّيح اعصابنا  بل ليس هناك
مـسـتـقـبل واضح لـلـعـراق كـله ارضـاً و شـعـبـاً . يـقـول احـد الـكتّـاب ( ان حـامل
ّـا هـو دمـيـة بـيـد الـطـاغـوت  يـظـهـر نـفـسه اعـمى حـتى ـيـزان لـيس اعـمى  ا ا
يزان  الذي يكـسب ثقة النـاس ليرضـوا بالوضع كـما هو  و يـعترفـوا بعدالـة ا
ـتمردين  و عـاقبة ا مـسك بيديه كل الـوسائل الـقانونـية  هو يفـضّل الطـاغوت ا

.( تملق مكافأة ا
شـبـعنـا شـعارات حـتى كـرهنـاهـا  ملّـت آذاننـا من اخلـطابـات حـتى سأمـنـاها 
سـتقـبل العراق تكالـبت الوعـود الزائفـة علـينا حـتى نفـرناها  شـغلـوا انفسـنا 

حتى بانت احلقيقة و تبعثرت كل افكارنا. 
ا قد مـسحناه من أذهـاننا  فـهم ال يؤمنون انهم اعـادوا الينا قـسّـراً  سؤال طـا
ـا نـريــد وال نـريـد  اجــبـرونـا عــلى الـتــعـامل مع الــواقع اجلـديــد في (الـعـراق
اجلديـد) حتى تهنـا في مواخيـر السيـاسي و صرنـا ال نعرف الى مـتى سنبقى
نريـد ومتى نرفض مـاال نريـد  بل منعـونا من حتـديد اختـيارات ما نـريد و ما ال
قـراطيـة اجلديدة نريـد واجبـرونا علـى الطاعـة فقط رضـينـا او لم نرضَ ألن الـد
يـفـهمـونهـا هـكذا عـلى حد وعـيهـم .  ال اريد الـدخول في مـتـاهات اكـثر من سـتة
رض و الـبطالة و انتـهاء بالفساد عشـر عاماً مضت بدءاً من الـفقر و اجلوع و ا
و الـسـرقات و الـقتـل على الـهويـة و الـتمـيـيز الـعـرقي و الطـائفـي و هدم اجملـتمع

وحرمانه من أيّة خدمات. 
وما دمـنا محاصرين ب اسالك تلك االنكسارات فأن حاجتنا اليوم الى وسائل
الـتـغــيـيـر اصــبـحت اكــثـر احلـاحــاً من اي وقت مـضـى  رغم تـعـدد الــرئـاسـات

والوجـوه على مـر السـنوات الـفائـتة  فـلمـاذا هذا الـركون الى
تلـك االساليـب و نحن نـعرف تـمامـاً ان الركون هـو طريق
الـعاجـزين  عن فـهم الواقع او االسـتسـالم له  و بالـتالي
خـلق جيل جديد من االعداء يـرفض اخلضوع او اخلنوع
رض واالبتعاد عن احلقيقة . و القبول بالفقر واجلهل وا


