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الــذي يـــنـــتج بـــعض األلـــبـــســة
واخلـــيـــام لـــســد احـــتـــيـــاجــات
اجلــيش الـعــثــمـاني وكــان يـدار
بقـوة البـخار الـذي أنشـأه نامق
باشا والي بغداد عام 1864م 
وعـــنـــد مـــجيء الـــوالي مـــدحت
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بــــدأ أمـس اول ايــــام حــــظــــر
الـتـجـوال الـكامـل في بـغداد .
واضــطـــر الـــبــغـــداديــون الى
مالزمـــة مــنـــازلـــهم تـــنــفـــيــذا
إلجــــــراءات الــــــوقـــــــايــــــة من
فايـروس كـورونـا. واسـترجع
كــبـــار الــسـن مــنـــهم تــواريخ
مــهــمـــة عــلــقـت في اذهــانــهم
بـــشـــأن األمـــكــنـــة واألزمـــنــة.
وشـرعـوا بـسـردهـا الحفـادهم
داللة على االعتزاز أو التذكير
بـالـصعـوبـات احليـاتـيـة التي
رافـقتهم عـبر حقب الـتأسيس
واإلنــــشـــاء ومــــنـــهــــا بـــعض

مظاهر احلياة العصرية....
ة في والعـباخـانـة محـلة قـد
بـــــغــــــداد تـــــقع فـي اجلـــــانب
الـــشــرقـي وكــان مـــوضــعـــهــا
اً بـحمام الراعي . يعـرف قد
وحتــيط بــهــا مــحــلــةالــســيــد
ــربـعـة من سـلـطــان عـلي أو ا
اجلنوب ومحـلة العمار سبع
ابــكـــار من الــغـــرب ومــحــلــة
القـاطر خانـة ومحلـة صبابيغ
اآلل من الـــشـــمـــال ومـــحـــلــة

احلاج فتحي من الشرق.
والعـبخانةكـلمة تركـية تعني(
مــبــنـى صــنــاعـــة اخلــيم ) او
الـــــعــــبـــــاء خـــــانـــــة ( صـــــنع
العباءات)وسميت بهذا االسم
وذلك لــوجــود مــعـمـل نـســيج
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في الص ظهر الوباء كورونا  فقامت حكومة الص بخطوات ادهشت
العالم مرة أخرى من خالل سلوكها و وجنـاحها  في ضبط سلوك مليار
ان بالعلم ونصف مليار مواطن بكل يسـر من خالل احلكم الرشيد واإل

:
ـشـاكل بــاحلـلـول - الـشـعـب الـصـيــني شـعب صــامت وهـاد ويـواجـه ا
ـقاالت والـبرامـج الفـضائـيـة التي واألبحـاث الـعلـمـية ولـيس بـالصـراخ وا

تمأل الدنيا صخبا وجنونا دون فائدة  .
ـدن عـددا تـصل ـدن ( أقل هـذه ا -  حـظـر الـتـجـوال في الـعـديـد من ا
نحو  12مليون نسـمة ) . وعلى الفور الـتزم الصينيـون باالوامر وأغلقت
طـارات وتـوقـفت الـسيـارات والـتـزم الـصيـنـيـون في شـققـهم وبـنـايـاتهم ا

واغلقوا النوافذ وقد أعدوا طعاما يكفي السبوع  .
- لم نسمع عن معارضة صينية تسـتغل الوباء وتخرج للصراخ والنعيق

وحترّض السكان على خرق حظر التجوال  .
- في غضون أيام قالئل أقام الصـينيون أكبر مـستشفى على بعد  9كم
عدات واخملـتبـرات واألطباء ـشفى بـا من أول جتمع سكـني و جتهـيز ا

وطواقم التمريض ..
- بـدأ العـلـمـاء الـصـينـيـون فـورا عـلى ايـجـاد عالج ولم يـنتـظـروا مـنـظـمة

ية أن ترسل لهم العالج . الصحة العا
- احلكـومة الـصينـية كـانت صادقـة في كل كلـمة  ولم تـتعـامل مع األمر
ـنظمات الـدولية أن الصـيني على أنه سرا عسـكريا  وبشـهادة جميع ا

واقف اإلنسانية  . شعب صادق وال يخلط ب الكوارث وا
دن والـتـجـمـعـات الـسكـانـيـة تـنـقـسم الى أحـياء  وكل حـي من هذه -  ا
االحـيــاء يــتـكــون من عــدة ماليــ من الــسـكــان وله مــسـؤول مــبــاشـر  
كتب احلي  24ساعة في اليوم واحلصول ويستطيع السكان االتصال 
واطن على أية خدمـة يحتاجونـها من دون واسطة ومـن دون أن يضطر ا
الصـيني أن يـقول أنـا فالن أو قريب فالن أو أنه من هـذا احلزب أو ذاك
 وفي حال وجـود أي تـقصـيـر يتم تـقـد مسـؤول احلي لـلمـحـاكمـة وقد

تصل العقوبة الى االعدام .
كتب احلي - من ال يجد طعـاما في منـزله خالل حظر الـتجوال يـتصل 
ـناسب لـلعـائلـة ما فتـقوم شـركة الـتوصـيل احلكـوميـة بإرسـال الطـعام ا
دة أسـبوعـ ويقـوم عمـال التـوصيل بـقرع اجلـرس وترك الـطعام يكـفي 
وتـأخـذ االسـرة طـعـامـهـا مـجـانـا دون أن تـضـطر ـغـادرة  أمـام الـبـاب وا
ـان الغـليـظة أنه ال ـزل مئـات األ للـشرح او الـتفـسـير أو أن يـقسم رب ا

لك الطعام ..
"فاألسـاس هو الـسـلوك الـصادق ومن يـثـبت العـبث والسـلـوك العـشوائي

كن أن يتخيله" . في مثل هذه احلاالت ينل عقابا ال 
ـسـافـريـن ال يـحـاولـون إخـتـراق حـظـر الـتـجـول ـركـبـات وا - أصـحـاب ا
ـتـطـوّع " . والـبحـث عن طـرق الـتفـافـيـة . وال جتـد في الـشـوارع غـيـر ا
ـرضات الـذين تـطـوّعـوا بـأرواحـهم لـنـجـدة اجملـتـمع  أطـبـاء تـطـوّعـوا و
وباحـث وباحـثات يـطلـبون اإلذن من جلـنة احلي لـلخـروج وإنقـاذ وطنهم

وشعبهم .
"ال يوجـد من يشـكك بالـرواية الـرسـميـة في مثل هـذه احلاالت  ويـنصت
أهل الص بكل ثقة للتوجيهات الطبية  ولن جتد صيني يهرب الى قناة
فضائية مجاورة ويسرد رواية مختـلفة . بل عمل االعالم الصيني كخلية

نحل من أجل انقاذ الص والبشرية من هذا الوباء" .
- سلوك الـص كدولـة وحكومـة وشعب وجلـنة حي ومواطن يـنسجم مع
غاية واحدة وراقـية وهي( وقف الوباء وإنـقاذ االرواح )  وح حاولت
دول مغرورة تـعتقـد نفـسها أفـضل من الصـ طلب إجالء رعايـاها فورا
ومغـادرة الـص . لم تـنظـر الـص في طـلب هـذه الدول عـلى انه تـشويه

او مضاعفة البالء بل استجابت فورا . سمعة
- الـصــ خـسـرت مــئـات األرواح ومــئـات مــلـيـارات الــدوالرات في هـذه
الـكـارثـة  ولم نـسـمع رئـيس الـصـ أو اخملـابـرات الـصـيـنيـة او اجلـيش
واألمن يتحدثون عن مؤامـرة أو عن تقارير سريـة إلستهداف الص مع
ان االحتـمـال وارد . بل شـاهـدنـا كـيف بادر الـصـيـنـيـون الى الـبحث عن

عالج . .
-واخــيــرا فــقــد عــاد لــلــدراســة اكــثــر من  200مــلــيــون طــالب صــيــني
ــا من خالل هــواتـفـهم لـيــسـتـكــمـلــوا دراسـتــهم لـيس في مــدارسـهم وا
وحـواسـيـبـهم الـلــوحـيه  وهم في بـيـوتـهـم من خالل تـلـقي الـدروس الـذي
دارس من خالل  النت  ليـثبتوا للعالـم ان التعليم والعلم  شيء ترسله ا

كن االستغناء عنه مهما كانت الظروف ... مهم ال 
  هذا هو ما  يسمى علم وفن إدارة األزمات ...

{ عن مجموعة واتساب
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تـقــدم الـعـراق بــشـكـوى إلى األ
ـتـحـدة ومــجـلس األمن الـدولي ا
بخصوص القصف األمريكيّ على
ـتـحدث القـوات الـعراقـيّـة. وقال ا
الـرسـمي بـاسم وزارة اخلـارجـيّـة
في بـيــان اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان)
الــــثـالثــــاء ان الــــوزارة (بـــــعــــثت
شكـوى برسالتـ متطـابقت إلى
ـــتـــحــــدة ومـــجـــلس األمن األ ا
بخصوص القصف األمريكيّ على
الــقـوات الــعـراقــيّـة) مــوضـحـا ان
الــــــوزارة (وصــــــفـت الــــــقـــــــصف
األمريكيّ بهذه الشكوى بأّنه عمل
عــدائيّ وخــرق فــاضح  لــشــروط
وجــود  الــقــوات األمـــريــكــيّــة في
العـراق). واكّدت الشـكوى بحسب
الــــبـــيــــان انّ أ(يّ هــــجــــمـــات أو
حتــرّكـات عــسـكــريّـة في األراضي
الـــعــــراقــــيّــــة من دون مــــوافــــقـــة
احلــكــومـة الــعــراقـيّــة تــعَــدُّ عـمالً
اسـتـفـزازيـا). واضـاف الـصـحـاف
(اكّدنا في الشكوى أنّ وُجُود هذه
الـقــوات عـلى األراضي الــعـراقـيّـة
ـســاعـدة في مـجـال هـو لــتـقـد ا
الــتــدريـب الــعـــســكـــريّ وتــقــد
االسـتـشـارة والـتـسـلـيح حملـاربـة
تـنـظـيـم داعش اإلرهـابيّ ودعـونـا
مـــــــــجــــــــلـس األمـن إلـى حتـــــــــمُّل
ـــنـع الـــواليـــات مــــســـؤولـــيــــته 
ـــتــحــدة مـن ارتــكــاب مـــثل تــلك ا

وهي سـيــنـمــا تـوغــراف بـغـداد
ستر بلوكي كري... لصاحبها ا
وعـنـد احـتالل االنـكـلـيـز لـبـغداد
قامـوا بـأفتـتاح مـشـروع كهـرباء
فـي مــكــان مــعــمل الــعــبــاخــانــة
والـتي اسسـوا فيـها اول مـحطة

لتولـيد القوة الكـهربائية الهالي
مدينة بغداد عام  1917م والتي

انارت اوال شارع الرشيد ...
وفي ســـــنــــة 1918م أعــــلـــــنت
القوات الـبريطانـية بتوزيع عدد
ـصـابـيح الـكهـربـائـيـة على من ا

بـاشا قـام بتطـويره وتـوسيعه 
وقد اطـلق البغـداديون على هذا
ــعــمل اسـم الــعــبـاخــانــة وبه ا

عرفت احمللة احمليطة به .
وفي عام1911م افـتتـحت فيـها
أول دار ســيــنـــمــا فـي الــعــراق
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ـــنـــاطق بــــعض الـــبـــيـــوت وا

القريبة من السراي... 
واخيرا تـبقى العبـاخانة كأية
منـطـقة عـريقـة تـزخر بـتاريخ
طـويل يحـكي جـزءاً من تاريخ

بغداد 

شروعة وحتميلها األعمال غير ا
سـؤوليّـة الـكامـلـة عن اخلسـائر ا
البـشريّـة والـبنى الـتـحتــيّة  وأن
ما يـتذرّع به األمـريكيـون بأن هذا
الــقـصف لـلــدفـاع عن الــنـفس هـو
ـسـؤوليّـة الـدولـيّة; لـلتـهـرّب من ا
وهــــو بال ســــنــــد قــــانــــوني). من
جـهــتـهــا سـلـمت االمــانـة الــعـامـة
لـلــعـتــبـة احلـســيـنــيـة  دعـوة الى
تـحدة في بغداد - ثلـية اال ا
يــونــامي - لــتــشــكــيل وفــد دولي
لـــزيـــارة مـــطـــار كــــربالء الـــدولي
وتوثيق االعتداء عليه من القوات
االمــريــكـيــة كــونه مــطـارا مــدنــيـا
ويـشيـد بأيـد عراقـية بـحتـة .وقال
عـضو مـجلس ادارة الـعتـبة سـعد
الـدين هـاشم  الـبـنـاء في بـيان ان
(العـتبـة احلسـينـية سـلمت كـتاب
الــدعـــوة بــالـــلــغـــتــ الـــعــربـــيــة
ـنــسق الـعـام واالجنــلـيـزيــة الى ا
تحـدة في العراق لـتحديد لأل ا
مـوعــد لـلـقـدوم الـى مـطـار كـربالء
بــــرفـــــقــــة اخملـــــتــــصـــــ بــــهــــذا
الـشـأن).واضـاف ان (االسـتـهـداف
طار يعد اعتداء الذي تعرض له ا
سـافراً وخـرقا لـسيـادة البـلد كون
دنـية ـطار خـصص لألغـراض ا ا
الـصـرفــة وخلـدمـة مـديـنـة كـربالء
والــــعـــــراق وال يــــوجـــــد فــــيه اي
اسلـحة او عـتاد كـما زعم اجلانب
االمريكي).واشار الى ان (شركتي
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انتٍ وافــقت عــلـى اهم واخــطــر مــنــصب فـي الــعــراق وافــقت أن تــكــون
مسـؤول عن وطن تكـثر فـيه االفاعي والـتمـاسيح والـعقـارب السـامة. انت
كنت قـريب مـنـهم وتعـرفـهم منـذ سـن وسـنـ ولـديهم شـعـار ان لم تكن
ـزاج  أعذرهم ثم معي فـانت ضدي ولـديك شعب مـتقلـب األهواء عالي ا
أعذرهم  فلقد عاشوا الضـيم والويل واحلروب انفجارات وداعش اخذت
خيـرة  الشـباب  و700 شاب  قـنصـهم النه طـالبـوا بوطن لم يـروا فيه
سوى الـفـاسـدين شـعب طـيب األخالق اذا فـتحت لـهم بـاب يـفـتـحون لك
الف بـاب كالم طــيب يـعـطــوك مـا تـريــد بـشـرط ان تــكـون صـادق وحـازم
وقـوي تـعـبوا  جـزعـوا  صـبـرهم كـان طـويل  بـل اطـول من صـبـر أيوب
وينتظـرون فتحـة أمل من نافذة صـغيرة حتى أنـهم يقبـلوا بقـميص يشبه
قميص يـوسف ليعـيد نظـرهم الذي ضـاع من كثرة الـدموع لفـراق االبناء
واألحبـاب كن حـازمًا اذا أردت الـنـجاح  سـنـقول ال نـعـرف عنك اي شي
ـــوت  واإلرادة هي اإلرادة ـــوت هــو ا واثـــبت لـــنــا انـك جــئـت ألجــلـــنـــا ا
ة فـاترك لك بصمة اذا كنت فـعال تريد التفوق أنسى ة هي العز والعز
كل أخــطــاءك الـســابــقــة واعــتــبـر نــفــسك ولــدت الــيــوم حــاول أن تـنــجح
األحزاب لن تتركك تعمل لوحدك  وستجـد العراقيل في تشكيل احلكومة

.
نحن صـابرون مـنذ سـن وال يـوجد ضـير ان نصـبر مـعك لكـن أن يكون
لـلـصـبـر جنــاح لـنـا ولك الـقـيــادة في غـابـة تـكـثـر فــيـهـا االسـود والـذئـاب
والثعابـ صعبـة للغايـة وانت تعرف قـانون الغابـة القوي يـأكل الضعيف
سوف تزور كل قادة  الغابة وسيضعون شروط قاسية ويطلبون حصتهم
من الغنيمة كـما فعلوا سابـقا فهل ستثبت انك مـلك الغابة ام مجرد اسم
 اختياره ألجل هدنة مـؤقتة  بسبب فيروس الـكورونا ونزول النفط وكل
شـعـبك يـعـيش عـلى مـيـزانـيـة مـديـونـة ال تـقـول مـا ال تسـتـطـيع فـعـله واذا
فشـلت في تشـكيل احلـكومـة انسحـب وتكلـم بكل صـراحة عن احلوارات

التي أجريتهاحتت أشجار الغابة .
تـكـلـم وأعـلن ان الـفــيل أراد ان يـرشـح وزيـر والـذئب طــلب حـصــة مـديـر
وسـفـيــر ووكـيل والــثـعــبـان أراد الـصــنـاعـة وحــتى الـنــحـلـة ارادت وزارة
مـشـوارك طـويل في غــابـة ال يـطـفى فـيــهـا الـكـهـربـاء
ومــحــصــنــة بـجــنــود مـن عــسل وبــاجــات خــضـراء
للـدخول أمـا نحن الـشـعب فقـراء . مسـا نـطالب

بحقوق متواضعة ومحاسبة فاسدين الغابة
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اجـــتــمـع رئــيس حـــكـــومــة إقـــلــيم
كردسـتان مـسرور الـبارزاني امس
الـــثالثـــاء عــلـى اجــتـــمـــاع خــاص
لــتـــقـــيــيم اإلجـــراءات الـــوقــائـــيــة
ـــنع تـــفـــشي فـــيــروس ـــتـــخــذة  ا
ستـجد وخطط احلكومة كورونا ا
فـي تـأمــ االحــتـيــاجــات الـعــامـة
لـــلــمـــواطــنـــ من أغـــذيــة ودواء
ومــحــروقــات وغــيــرهـا والــوضع

االقتصادي بصورة عامة.
وفي إطــــار تـــطـــبــــيق اإلجـــراءات
الصـحية الـوقائيـة عُقد االجـتماع
عــبــر نـظــام مــؤتــمـرات الــفــيــديـو
(فيديو كونفرانس) بحضور نائب
رئـيس الـوزراء قـوبـاد الـطـالـبـاني
وعدد من الوزراء واستهله رئيس
ـواطني الوزراء بـتـوجـيه الـشـكـر 
اإلقليم على صمودهم في مواجهة
الوضع كما دعاهم لالستمرار في
احلـفـاظ عـلى سالمـتـهم وااللـتـزام

بالتعليمات الصحية.
وشــــكـــــر الـــــبــــارزانـي الــــوزارات
عنـية كافة واجلهـات احلكوميـة ا

لـــدورهــا في تـــنـــفــيـــذ اإلجــراءات
والسيما قوات الشرطة واآلسايش
(األمـن) والــبـيــشــمــركــة واألطــبـاء
ومـوظــفي الـقــطـاع الـصــحي عـلى
نـــحــو عــام كــمـــا ثــمن دورهم في
ـعروف باسم مواجـهة الـفيروس ا

كوفيد-.19
وأشــــاد مــــجــــلـس الــــوزراء خالل
ـــواقف أصـــحـــاب االجـــتـــمــــاع 
األمالك ورجــال األعــمــال نــتــيــجـة
استجابتـهم لنداء رئيس احلكومة
في الــتـبــرع وتـقــد الـتـســهـيالت
الـهــادفـة لــتـخــفــيف األعـبــاء عـلى
ـتضـرريـن من تـنـفـيـذ اإلجراءات ا
الــوقـــائـــيـــة ضـــد وبـــاء فـــيــروس

ي. كورونا العا
وتقرر في االجـتماع اعتـبار حملة
ــالـيــة حـمــلـة ــسـاعــدات ا جـمع ا
وطـــنــيـــة وحتت إشــراف مـــجــلس
الوزراء بشكل مباشر على أن يتم
توزيـعها وصرفـها بصـورة شفافة
وعـادلـة عـلى مـستـوى احملـافـظات
واألقــــضــــيـــة والــــنـــواحـي ضـــمن
كافحة فيروس اخلطط اإلجرائية 

ــنـاقـشـة يـتـعــلق بـالـنــفط والـغـاز 
ــصـــاريف تـــنـــظــيـم الـــواردات وا
اخلـاصة بـذلك مع مـراعـاة الوضع
ــالي احلــالي واآلثـار الــســلـبــيـة ا
ــتــرتـبــة جـراء فــيـروس كــورونـا ا
وهبوط أسعـار النفط في األسواق

ية. العا
وكــان الــبـارزاني قــد قــرر الـتــبـرع
ـالـيـة لدعم براتـبه ومـسـتـحقـاته ا
جـهـود مـكــافـحـة فـيـروس كـورونـا

ومساعدة األسر الفقيرة.
صدر في تـصريح صحفي وقال ا
إن "مــــســــرور بــــارزاني يــــتــــقــــدم
بــخــالص الــشــكــر جلــمــيع الــذين
شــاركـــوا في حــمــلـــة الــتــبــرعــات
الـداعـمة جلـهـود مكـافـحة فـيروس
كـــورونــا ومـــســاعـــدة االســر ذات

الدخل احملدود".
وأضـاف "وعلى هـذا األسـاس قرر
رئـيـس احلـكـومــة الـتـبــرع بـراتـبه
ـــالــــيـــة لـــدعم ومــــســـتـــحــــقـــاته ا
اإلجــراءات الــوقــائـــيــة واجلــهــود
ـكافـحة فـيروس كـورونا الـراميـة 
تعففة. فضالً عن مساعدة االسر ا

خـيـرات السـبطـ وطـيبـة كربالء
ـطـار والـعـتـبة هـمـا من يـنفـذان ا
ـشروع احلـسـينـية تـشـرف على ا
وان هـاتـ الشـركـتـ عـراقـيـتان

ومعروفتان لدى اجلميع).
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Ëأرسلت فرقة العباس القتالية
احدى تشكـيالت احلشد الشعبي
الــثالثــاء تـعــزيــزات الى مــديــنـة
السمـاوة لغرض مكـافحة اجلراد
الـصحـراوي الـذي دخل احملافـظة
ـاضـيـة. وذكـر بـيان خـالل االيام ا
لـقيـادة الـفـرقـة ان (فرقـة الـعـباس

الــقـتــالــيـة/ الــلـواء  26بــاحلـشـد
الــشـعـبـي ارسـلت تــعـزيـزات الى
مـدينـة السمـاوة لغـرض مكـافحة
اجلــراد الــصــحــراوي الــذي دخل
ــاضـيـة احملــافـظـة خـالل االيـام ا
وذلك بـــالــتـــنــســيـق مع اجلــهــات
احلـكـومـيـة). وأضـاف البـيـان انه

( إرسـال فرق مـيدانـية وطـيران
مـسـيـر إلسنـاد احلـكـومـة احملـلـية
ــكــافــحــة اجلــراد في الــســمــاوة 
نتـشر بكثرة في بـاديتها والذي ا
يـنـذر بـخـسـائـر فـادحـة ان لم يـتم
اتخـاذ اجـراءات عـاجلـة تـتـناسب

مع خطره وتزايد اعداده).

اثار قصف االمريكي على مطار كربالء
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كورونا.
وتــمت اإلشـــارة خالل االجــتــمــاع
الى أن التبرعات احلالية ستجمع
ضـمن احلمـلة الوطـنيـة فيـما دعا
رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـوردسـتان
احلــكــومــة االحتــاديــة واجملــتــمع
ــســـاهــمــة في هــذا الـــدولي الى ا

اجلانب. 
وفي فــقـرة أخــرى من االجــتــمـاع
وجـه مـــــجــــــلـس الـــــوزراء وزرات
ــالـيـة واالقــتـصـاد والــداخـلـيـة ا
وشـؤون الــبـيـشـمــركـة ومـؤسـسـة
ناسبة اآلسايش بوضع اآلليـات ا
ــــكـن لــــصــــرف في أقـــــرب وقت 
ــنــتــسـبي الــرواتب وخــصــوصـاً 
الـبـيشـمركـة والـشرطـة واآلسايش
ا يراعي اإلجراءات الوقائية.  و
وتـقـرر في االجتـمـاع كذلك تـنـظيم
ـواطـن ـالـيـة الـعـامـة خلـدمـة ا ا
وتــأمــ مـعــيــشــتـهم وذلـك ضـمن
تــطــبـيق فــقــرات قــانـون اإلصالح
ا النـافذ في إقـليم كوردسـتان و
يـشــمل خـفـض الـنــفـقــات الـعــامـة
والذي يـعد جزءاً من بـرنامج عمل

الـتشـكـيـلـة الوزاريـة الـتـاسـعة في
اإلقليم.

وقــرر االجـتــمـاع ايــضـاً مــواصـلـة
الـتـنسـيق مع احلـكومـة االحتـادية

ـالية سـتحـقات ا من أجل تـأم ا
واحلـــقــوق الـــدســتـــوريــة إلقـــلــيم
كوردسـتان كـما اتخـذ اجملتـمعون
قراراً يقـضي بعقد اجـتماع خاص
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