
www.azzaman.com

œ«bGÐ l  oI% U  œÒb×¹Ë  «“U$ù« r¼√ ÷dF² ¹ w½«“—U³ « —Ëd

اربيل

بغداد
d c « 5 Š

UMIŠö¹ qÐ U½—œUG¹ ô a¹—U² «

.d  œuL×  ÕUH

  يـبدو أن مـقـولـة الـتاريـخ يعـيـد نـفـسه أو يتـم تدويـره سـلـوكـياً لـتـنـفـيذ ذات
ـفـعـول وكمـا يـقـول الـكـاتب االورغواني إدواردو األهـداف مـا تـزال ساريـة ا
غـاليـانـو: (التـاريخ ال يـقول وداعـاً التـاريخ يـقول سـأراكم الحـقاً ) وهـذا ما
يـتجـلى الـيـوم في احـدى أكثـر االحـتـجاجـات الـشـعبـيـة عـفويـة وشـجـاعة في
ا فـيها الـعاصمـة بغداد وفي وسط الـساحة الـعراقيـة اجلنوبـية والوسـطى 
شـيـعي حـيث كـانت الــطـبـقـة احلـاكـمـة تــدعي بـأنـهـا تـلـبـي رغـبـته وتـعـبـر عن
ذهب سياسياً مـظلوميته فإذ به وبـعد خمسة عشر عـاماً من حكمها بـاسم ا
واقـتصـاديـاً وأمـنـيـاً وعـسـكـريـاً ينـتـفض انـتـفـاضـةً قل نـظـيـرهـا في الـتاريخ
االجـتمـاعي والسـياسي الـعراقي مـنذ تـأسيس دولـته على أيـدي البـريطـاني
ـية األولى محـطمًا أصـناماً والـفرنسـي وحلـفائهم بـعيد انـتهاء احلـرب العا
صـنعت هـيـبتـها مـن تخـريفـات وتـخديـرات ال أصل لـها إال كـوسـيلـة لـلتـسلط

واالستحواذ على السحت احلرام والنفوذ اجلائر.
   فـمنـذ انـدالع احلـملـة االحـتـجاجـيـة اإلصالحـية في الـعـراق أوائل تـشرين
ـاضي واألحـزاب الـســيـاسـيـة احلــاكـمـة وخـاصـة الــديـنـيـة وبــقـايـا الـقـوى ا
الـشمولية ومخلـفات التنظيمـات اإلرهابية تبتـكر أنواعًا من وسائل االختراق
وجة لـتغيـيرهـا من الداخل أو احتـوائها فـدفعت أجـهزة دعايـتها أو ركـوب ا
ـتـظـاهـرين حـامـلـة أهـدافـهم ومـنـابـرهـا ومـهـرجـيـهـا إلى ادعـاء وقـوفـهـا مع ا
ومـشروعهم في اإلصالح وحـينـما لم تنـطلي تلـك الدعايـات الفارغـة وفشلت
رئي مـتـخـفـياً وراء في احـتوائـهـا أو تـمـثـيلـهـا أنـزلت طـرفهـا الـثـالث غـيـر ا
طـلـة على أمـكـنة الـتـظاهـرات لـتفـجـر رؤوس فتـية ـبـاني ا بـندقـيـة قنص في ا
ـوت كي يتوقف اآلخرين لكن األمـور لم تكتمل كما وفـتيات وتزرع الرعب وا
ة اشـتهـتهـا قيـادات تـلك األحزاب أو مـسؤولي دوائـر أمنـهـا ولم تنـثني عـز
أولـئك الشـباب والـشابـات فاسـتمـرت وتيـرة التـظاهـر واالحتـجاج بـابتـكارات
ـتحـضرة التي اعـتمـدت أنواعًا من جـديدة لم تتـعدَ سـلميـتها بـل ومدنيـتها ا
الــفـنـون اإلبــداعـيـة كــالـرسم والـغــنـاء وحـلــقـات الـشـعــر وحـمالت الـتــنـظـيف
لـلشوارع واألزقة واألنـفاق ما أبهـر أولئك الواقفـ على احلياد لـيتم ضمهم

إلى تلك احلمالت االحتجاجية الناعمة.
   ورغم مـئات من الـقتـلى وآالف من اجلـرحى ومجـازر النـاصريـة الصـامدة
ضـاد ولم تسجل نـتفضـة إال أنهـا لم تنتج أي رد فـعل للـعنف ا والـنجف ا
أي عـملية عـنفية لـلمتظـاهرين واحملتجـ رغم محاوالت البـعض دس عناصر
مــخــربــة في أوســاطــهم إال أنــهم لـم يــنـجــرو ورائــهــا مــا دفع أولــئك الــذين
ارسة سابقة اسـتهدفتهم احلملة الفـراتية واجلنوبية والبغـدادية إلى تدوير 
تـعـود إلى أكـثـر من ربع قـرن مـضى الخـتـراق واحـدة من أرقى الـتـظـاهرات
وهي في أروع صـورهـا وأجـمل لـوحـاتـهـا الـتي امـتـزج فـيـهـا لـون الدمـاء مع
دمـوع الثكالى وألـوان تلك اللوحـات التي زينت شوارع وأنـفاق بغداد تـعبيراً
ـتــخـلف من احلــيـاة الــذي فـرضــته أحـزاب ظـالمـيـة عن رفض هـذا الــنـمـط ا
ذاهـب وحولـتهـا إلى دكـاك سـياسـية بـاد السـامـية لألديـان وا شَـوَهت ا
حقّ عـليـهـا القـول.   وحيـنمـا وقع انقالب  8 شـباط  1963 ضـد الـزعيم عـبد
الـكـر قـاسم وجـمـهـوريـته ذهب الـزعـيم الى مـقـره بـوزارة الـدفـاع ورفض
ئات من مـؤيديه إلى التجـمع حول مبـنى الوزارة إلظهار مـغادرتها مـا دفع ا
الـتأيـيـد له والـدفـاع عنه ودارت مـعـركـة قاسـيـة بـينـه وب االنـقالبـيـ الذين
حاولوا االندساس ب مؤيدي الزعيم رافع صوره وذات الشعارات حتى
تـمكنوا من اختـراق صفوفهم واقتـحام وزارة الدفاع إال أن الزعيم جنح في
اخلـروج منـهـا والـلجـوء إلى قـاعـة الشـعب بـعـد انتـهـاء مـعركـة وزارة الـدفاع
ّ اعـتقـاله في صـبيـحة ُـحاصـرة لـها ولـكن  لـصالح الـقـطعـات العـسـكريـة ا

التاسع من شباط واقتياده إلى مبنى اإلذاعة والتلفزيون وإعدامه هناك.
مـارسة الـبهـلوانـية    والـيوم مـا أشبـهه بالـبارحـة حيث يـتم استـعارة تـلك ا
الـتي مارستهـا مجاميع من االنـقالبي الـذين رفعوا صور الـزعيم وشعاراته
لـينـدسـوا ب أوسـاط مـؤيـديه وينـفـذوا إلى عريـن الزعـيم واعـتقـاله واإلجـهاز
هـيمنـة على كرسي احلكم ومن عـليه وما حصل قـبل أيام يؤكـد أن القوى ا
مـاثلـهم في النـهج الشـمولي من بـقايـا النـظام الـسابق ومـخلـفات الـتنـظيـمات
نـتفض وانهيار اإلرهـابية وبعد سقوط حـاجز اخلوف واختراقه من قبل ا
تـخلفـ وتبخر ـومة حكم الـفاسدين ا صنـعة خصيـصًا لد تلـك القدسيـة ا
مـا يسمـى بهيـبة االدعـاء بحكم الـله ووكالئه على األرض حتـاول تدوير ذات
ـمارسة االنـقالبية الـتي مارسهـا انقالبيـو شباط  1963 لـوأد االحتـجاجات ا

الـتي بـدأت تـنـجــز تـغـيـيـرًا اجــتـمـاعـيًـا أفـقــيًـا وسـيـاسـيًـا
عـمـوديًـا ال إلسـقاط الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة فحـسب بل
وألبـعــاد األحـزاب الـديــنـيـة ونــهـجـهــا عن احلـكم وعن
الـســيـاســة وفـصل الــدين عن الـدولـــــــــة والـســيـاسـة
إلقـامــة دولـة مــدنــيـة عــصــــريــة حتت مــظـلــة الـقــانـون

واطنة. وا

ــنــافـذ ــثــال ربــطــنــا بــعض ا ا
احلدودية مع بعضها عبر شبكة
اإلنــتـــرنت وســنــواصل الــعــمل
بـــهـــذا الـــشــأن). وأشـــار إلى أن
(حـكـومـة اإلقـلـيم تـعـمل جـاهـدة
عــلى تـــطـــويــر وتـــمـــتــ أسس
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة القــتــصــاد
كـــردســتـــان وتــنــويـع مــصــادره
وعدم االعتـماد على مصدر دخل
واحـــد مــــؤكــــداً وجـــود خــــطط
لـلـنـهـوض بـالـقـطـاعـ الـزراعي

والصناعي).
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وقال (هـدفنا هو كـردستان قوية
ومـسـتقـرة ومـزدهـرة تكـون لـها
عالقات متـوازنة وطيبة مع دول
اجلــــوار واجملـــــتـــــمع الـــــدولي
ونـعـتـقـد أن مـواطـنـي كـردسـتان
يستـحقون حـكومة أكـثر فاعـلية
لــتـــقـــدم مــزيـــداً من اخلـــدمــات
ونــحن نـبـذل كل مــا في وسـعـنـا
لـتـحقـيق ذلك). ووجه الـبارزاني
شكره لـلمواطنـ الذين حتملوا
أحلك األيـام التي عاشـها اإلقليم
في ظل ظروف اقتصادية قاهرة
وقـال (شـكراً لـصـمـودكم وشـكراً
لتـعـاونكم ونـأمل أن نـكون عـند
حــــسـن ظــــنـــــكم). وفي خـــــتــــام
خـــطــابه لــفـت إلى أن (تــقــريــراً
مفـصالً بشأن اجنـازات مئة يوم
عــمل لــلــتــشــكـيــلــة احلــكــومــيـة
الـتـاسـعـة ســيـنـشـر في وسـائل
اإلعالم وســيــكــون فـي مــتــنـاول
ـان اجلـمــيع). يــشـار إلى أن بــر
إقـلـيم كـردسـتـان انـتـخب في 11
ـــــاضـي مـــــســــرور حـــــزيــــران ا
الـبـارزاني لــرئـاسـة الــتـشـكــيـلـة
احلـكـومـيـة الـتــاسـعـة بـأغـلـبـيـة
األصــــــــوات. وفي  10تـــــــمـــــــوز
ـاضي أدى الـيـمـ الـقـانـونـية ا
رئيسـاً حلكومة ائـتالفية تشارك
بـها األحـزاب الرئيـسيـة وتتألف
من  23وزيـــــراً بـــــيـــــنـــــهم ثالث

وزيرات.
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ـنصـور احـد االحـياء عـيـة صـديقي د كـاظم الـربـيـعي نتـمـشى بـا كنـت 
النادرة التي ما زالت نظيفـة حتتفظ ببعض سياقاتـها  التاريخية حلرص
ـنلوجي أهلهـا او خصـوصيـتهـا.. وقد اسـتغربـنا حـد األلم واالحتـجاج ا
ـنتهى االناقة لـكنهما حينما شـاهدنا سيارة راقـية يترجل مـنها شابان 
مـا ان حـطت  اقـدامـهم عـلى األرض رمـوا مـا بـايـديـهم من قـنـاني وعـلب

فارغة وسط  الرصيف دون االلتفات حلرمة ونظافة واهمية البيئة ..
اوقف الدكتـور سيـارته في الشـارع وتمشـينـا نسـتمتع بـبعض شـوارعنا
التي حتـمل بـصـمة حـضـاريـة لم يـشوهـهـا الفـسـاد واالجـرام الذي حلق
بـالـعـراق وسـلط عـلـى رقـاب الـعـبـاد والـبالد .. بــعـد قـلـيل وجـدنـا وصال
مروريا يشير بغـرامة خمس الف دينار وان لم تـسدد بعد شهر تصبح
رور رقم  (8) 2019.. مع اننا نحيي ونؤيد كل مائة الف وفقا لقانون ا
الـقـوانــ الـتي تـنــظم احلـيـاة وتــعـيـد هـيــبـة الـدولــة وحتـمي الـبــيـئـة لـكن
االعتراض على طريقة االستغالل الشائعة باغلب أجهزة وموظفي الدولة
صـاحلهم الـشخـصية .. عنـد تطـبيـقهم أي قـانون يـحاولـون اإلفادة منـه 
واال ينبغي ان تكون هناك ندوات توعية ثقافـية مجتمعية عامة وتوجيهات
س صـميم وملـصـقات واعالم لـتـطبـيق أي قـانون خـدمي او اجـتمـاعي 

واطن واظهار أهميته وكيفية تطبيقه.. مصالح ا
صديـقنـا الدكـتور كـر نـاعم التـحق بنـا ليـذكـر ما يـشبه الـطرفـة قائال :
(قبل يومـ كنت امام كـلية ابن رشـد بعمل مـا  حينمـا اشر لي شرطي
مرور راجيا توصـيله الى مكان اخر .. فـصعدته بترحـاب وامتنان كجزء
واطن مع أجهـزة الدولة .. الغريب ان الـشرطي ما ان صعد من تعاون ا
فبـادر قائال  : انك لم تـلبس حـزام األمان وهـذه مخـالفـة تسـتحق غـرامة
..  محاوال االستفزاز واالستـغالل .. فنهرته وقلت له ان اصدقائي فالن
ـرور .. عــنـدهـا غـيــر لـهـجــته من االبـتـزاز الى وفالن من كـبــار ضـبـاط ا
التوسل واالستجداء قائال ... انه بال فطـور ولم يتغد وبيته ايجار وراتبه
ال يكـفي  ) ..التـلثم ظـاهرة مـجـتمـعيـة غريـبة سـادت خالل سنـوات خلت
واخذت تـسـتـفـحل حتى عـدهـا الـبـعض جزءا مـن مصـادر الـقـوة إلرعاب
ـا لـهـا من إخـفـاء شـخـصـيـة وتـاثـيـر سـيـمـا في مـجـتـمع ضـربـته االخـر 
ـة واالجندات الدكتـاتوريـة واإلرهاب والـفسـاد والعصـابات وقـوى اجلر
وما اعتـراها من حروب وحـصار وضيم مـجتمـعي عراقي ينـدى له جب
ــاضي ..  وقـد جــلـست كــعـادتي بــحـديـقــة الـبـيـت اتـصـفح احلـاضـر وا
وارسل مقاالتي على الـتواصل .. حينـما ركضت حفـيداتي وهن يصحن
بـصـوت عـالي لم افـهـم مـنه شـيـئـا ( تـعـالمـات .. تـعالمـات ) .. شـطـطت
بعيدا تصورت ان احد مات ال سـمح الله في عراق ال يعد موت االنسان
مسـالة ذات قـيمـة.. بعـد العـودة واالسـتفـسار عـما يـردن .. ضحـكوا في
البيت وقالوا : ( انهن يقولون .. اشتري لنا شعر بنات .. بعد ان سمعن
تـجول يصـيح بسـماعتـه الشهـيرة .. شـعر بنـات .. شعر صوت البـائع ا
بنات .. ) . فتـحت الباب على عـجل  فظهر شـاب فقير يحـمل على كتفه
عصا طويلة شـد بها اكثر من مـئة كيس حلوى مصـفف بشكل كاركتري
اذا تـراثي جـمـيل .. لـكـنه لألسف كـان مـلـثـمـا أيـضـا .. حـيـنـمـا سالـتـه 

تغطي نصف وجهك .. هل تسـتحي هل تخشى احدا ما
? . فقال ال .. لكن هكذا احسن اشعر باألمان اكثر
.. !! عـنــد ذاك تـنـفــست الـصــعـداء ودعــيت الـله ان
يـحـفـظ الـعـراقــيـ .. ثم دخــلت مع حـفــيـداتي وهن
نتهى السـعادة يضحكن ويـلع ويرددن تعالمات

تعالمات ..

الــــروتـــ اإلداري فـي الـــدوائـــر
احلكومية كافة.وأضاف (مع بدء
عـمل احلـكـومــة أوكـلـنـا لـوزارة
ـالــيــة مـهــمــة حـصــر إيـرادات ا
حكـومة اإلقـليم لـكي نكـون على
علم بـحـجم اإلنـفـاق واإليرادات
وأن يـــــــكـــــــون اإلنـــــــفـــــــاق وفق
مـقـتضـيـات احلـاجة وبـتـخـطيط
مـــدروس وحــقـــقـــنـــا زيــادة في
اإليــرادات الــداخــلــيــة ونــســعى
ــئـة بـنـهـايـة لـرفـعـهـا إلى  50بـا
هـــذا الــــعـــام).  وأشــــار إلى أنه
ـــئــة يــوم مـن الــعــمل (وخالل ا
وضــــعت احلــــكـــومــــة نـــظــــامـــاً
متوازناً لفرض الضرائب يراعي
ـصلـحة الـعامـة ويشمل وضع ا
حـد لــلـتــهـرب الـضــريـبـي وغـيـر
الــــقــــانــــونـي جلــــمــــيع األفــــراد
والـشركـات العـاملـة في اإلقليم).
وتطـرق إلى مـلف الفـسـاد وقال
(وضعـنا آلـية لـتحـجيم الـفساد
وأنا شخصيـاً جاد وبشكل كبير
ـــوضـــوع ولن في مـــتـــابـــعـــة ا
أتـوانى عـن أي شخـص أو جـهة
تـــــمــــارس الـــــفــــســــاد" وأردف:
"واتخذنا إجراءات صارمة بحق
دافـعي الــرشـاوى لـلــمـؤسـسـات
احلـكومـية وتمت إحـالة الـعديد
منـهم إلى احملـاكم ولقـد شـكلـنا
جلــــانـــاً خـــاصــــة في الـــوزارات
ـمارسات غير تابـعة الفساد وا
الــقـانــونــيـة). وتــنــاول بــرنـامج
اإلصــالح وأشــــــــــــــــــــار إلــى أن
(الـوزارات كـافـة قـدمت خـطـطـها
ـقـبـلـة بـشأن لـلـسـنـوات األربع ا
ذلـك وقـــــــــــال: "إن اإلصـالح مـن
احملـاور األسـاســيـة في عــمـلـنـا
وقــد بـاشــرنـا فـي تـقــد بـعض
كـننة اخلدمات الـعامـة بإتبـاع ا
اإللــكـتــرونــيـة لــبــعض الــدوائـر
احلـكوميـة). وتابع (نـحن بصدد
إنشـاء مركز معـلومات للـحكومة
عـــــلـى أن يـــــتم الـــــعـــــمـل به في
ـقــبـلــة. وعـلى ســبـيل األشــهــر ا
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مسرور البارزاني

عــمل عــلى الـصــعــيـد الــداخـلي
لإلقـلـيم) وقـال (تـولـيـنـا مـهـمة
صعـبة ولـكن بعـد التـوكل على
ـــــواطــــنــــ الـــــله وبــــهـــــمــــة ا
سنتخطى الصعاب وقد حققنا
مراحل جدية ومـنجزات عديدة
ــثل ســوى بـــيــد أن كل ذلك ال 
الـبـدايـة). وقـال (نـريـد حـكـومـة
ــواطــنــ ال الــعــكس تــخــدم ا
ونـسـعى لبـنـاء كـردستـان قـوية
ومــســتــقـرة ومــزدهــرة ونــعـلم
تمامـاً بأن مواطـنيـنا ينـتظرون
ـــــزيـــــد إال أن إجنــــاز ـــــا ا مـــــنّ
ــهـــمــة ــشـــاريع الـــكــبـــرى وا ا
واإلستراتيجية ال تتم في ثالثة
ـــزيـــد من أشـــهـــر بـل حتــتـــاج 
الوقت).وبـعد أن أعرب عن أمله
بأن تـكون احلـكومـة عنـد حسن
ــــواطـــنـــ وعـــد رئـــيس ظن ا
الــوزراء بـأن تـنـتـهج احلـكـومـة
مـبـدأ الـشـفـافـيـة لـتـكـون فـعّـالـة
عبر مواصلة برنامجها الهادف
لـــلــحـــد من الــفـــســاد وتــقـــلــيل
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ألــقـى رئــيـس حــكـــومـــة إقـــلــيم
كـردســتـان مــسـرور الــبـارزاني
امس الـسبت خطـاباً اسـتعرض
فـــــــيـه أهـم االجنـــــــازات الـــــــتي
حتققت خالل أول مئة يوم عمل
من تــشـكــيل احلــكـومــة وأشـار
ـــثل إلى أن مـــا  إحـــرازه ال 

سوى البداية.
وقـــــال رئــــيس احلـــــكــــومــــة إن
(تـعـزيز الـعالقـات مع احلـكـومة
االحتــاديــة كــان أحــد أولــويـات
التـشـكيـلة احلـكومـية اجلـديدة
مؤكداً أن زيارته إلى بغداد بعد
إشــــرافه عــــلى أول اجــــتــــمـــاع
جملــلس الـــوزراء مــثــلت بــادرة
حـــسـن نـــيــــة عن الـــرغــــبـــة في
الــــتــــوصـل إلى اتــــفــــاق عــــادل

وجب الدستور).
وتـابع ان (تـقـوية الـعالقـات مع
بـغـداد لــهـا أثـر ايــجـابي لـيس
ـواطني عـلى احلـيـاة الـيـومـيـة 
كـــردســـتــان فـــحـــسب بل عـــلى
احلــيــاة الـيــومــيـة لــلــعـراقــيـ
جــمــيــعــاً وإن حــكــومــة إقــلــيم
كـردسـتـان تـسـعى إلبـرام اتـفاق
شـامل مـع احلـكـومـة االحتـاديـة

يصب في مصلحة اجلميع).
وتطـرق إلى ملـف احملادثات مع
بـــغـــداد وقـــال إنـــهـــا (أحـــرزت
تـقدمـاً جيـداً حول أربع قـضايا
لف أولـها إيـجاد صيـغة عـادلة 
ــوازنـة حــصـة كــردسـتــان من ا
اليـة فيمـا تمـحورت القـضية ا
الـثانـية عـلى صالحيـات اإلقليم
وســلــطـاته الــدسـتــوريـة بــشـأن

النفط والغاز).
أمـا عن الـقـضـيـة الثـالـثـة فـقال
رئـــيس الـــوزراء إنــهـــا تـــتــصل
تنازع عليها وآليات ناطق ا با
حسـمها استنـاداً إلى الدستور
بـينـمـا خصّت الـقضـيـة الرابـعة
قــوات الــبــيــشــمــركــة وضــمــان
حــقـوقـهـا الـدسـتــوريـة لـكـونـهـا

ــنـظـومـة الــدفـاعـيـة جـزءَا من ا
لـلـعراق.وقـال (مـا زلـنـا نواصل
مــبـــاحــثـــاتـــنــا مـع احلــكـــومــة
االحتــــاديـــــة لــــلـــــبت فـي هــــذه
ـشاكل ولـلمـرة األولى تشارك ا
حــــكـــومـــة اإلقــــلـــيـم في إعـــداد
ـــــراحل األولى لـــــلــــمــــوازنــــة ا
السـنويـة للـعراق ولـقد قـطعـنا
الية خطوات جـيدة مع وزارة ا

بهذا الصدد).
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وأكــــد الـــــبــــارزانـي أن (حــــسم
مـسـألـة حـصة إقـلـيم كـردسـتان
ـوازنة االحتـادية سـيسهم من ا
ـشاريع في اجناز الـعـديـد من ا
الـــــتي ســـــتــــخـــــدم مـــــواطــــني
كردستـان والعراق عامـة مبيناً
أن ثـمة تـطورات أخـرى حتققت
فـي مــــــــلـف الـــــــــعـالقـــــــــات مع
بغداد).ومـضى يقول إن (وزارة
الـداخلـية الـعراقـيـة باتت تـوفر
الـتــســهـيـالت الالزمـة فـي مـنح
تــأشـــيــرات الــدخــول لألجــانب

الــــراغــــبــــ بــــزيــــارة إقــــلــــيم
كــردسـتــان الفــتــاً إلى أن هـذه
اخلـطوة من شـأنهـا أن تسـاعد
ــســـتــثــمــريـن األجــانب عــلى ا
الـتوجه إلى كردسـتان لـلعمل).
وقال إن (حكـومة اإلقليم قدمت
ـواطني احملـافظات تـسهيالت 
الـعراقيـة القادمـ إلى اإلقليم
اشـتـمــلت عـلى إلــغـاء الـرسـوم
ـستحصـلة عن إصدار ـالية ا ا
بـطـاقــة الـدخـول مــوضـحـاً أن
اإلجــــراءات احلـــالــــيــــة بــــاتت
تـقـتـصـر عـلى الـتـدقـيق األمـني
فـقط). وواصل (نـحن نـوفـر كل
التسهيـالت الالزمة للمواطن
الــذين يــأتــون من احملــافــظـات
الـعــراقــيـة لــزيـارة مــدن إقــلـيم
كــــردســــتـــان وهـم يـــقــــضـــون
أوقاتـهم بـكل طـمأنـيـنة في ظل
االسـتقرار واالسـتتـباب األمني
في اإلقــلـــيم).وقــبـل ذلك ســلط
الــرئــيس الــبــارزانـي (الــضـوء
عـلى مـا حتـقق خالل مـئـة يـوم


