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قــرر مـــصــرف الــرشـــيــد اســتـــثــنــاء
ــوظـفــ الـراغــبـ بــتـســلم سـلف ا
الـزواج الــبـالـغــة عـشــرة ماليـ من

شرط توط الراتب.
ــصــرف في بـيــان امس  انه وقــال ا
ــــوظــــفي (قــــرر مـــنـح ســــلف زواج 
الدوائـر احلـكـومـيـة الـبـالـغـة عـشرة
مالي دينـار  من دون شرط توط
الــراتـب بـــضــمـــانـــة كــفـــيل مـــوظف

حكومي وعقد الزواج).
واضــاف ان (الـسـلـفـة تـشـمل ايـضـا
تقدم الزواج الثاني على ان يكون ا

لم يتسلم سلفة زواج سابقة). 
ــصـــرف قـــد اعــلـن في ايــار وكـــان ا
ـــاضي  عن زيـــادة ســـلـف الــزواج ا
االول أو الــــــــثــــــــانـي الى  10مالي
ن اكملوا توط دينار للموظف 

رواتبهم. 
Δ—«uÞ jDš

من جـــــهــــة اخـــــرى دعــــا نـــــائب عن
إئـــتالف دولـــة الــقـــانـــون الى وضع
خــطـط طــوار بـــغـــيــة اعـــادة ثـــقــة
ــواطن بــالـــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ا
واخلــــروج مـن ضـــغــــوط صــــنـــدوق

النقد الدولي.
 مـــشــيــرا الـى أن االخــيــر يـــتــعــامل
بـحـسـابــاته عـلى الــورق بـعـيـدا عن
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بعـد خمس عشرة سنة عجافاً ذاق فـيها الشعب العراقي االمرين من ظلم من
تـسـلط عـلــيه ويـدعي انه من اهل الـبـيـت وجـنـسـيـته االخـرى لـيس والءا لـلـدول
الـــكــبـــرى وظــلم دول اجلـــوار والــقــوى الـــعــظـــمى الــتي تـــدعي انــهـــا تــرعى
ـقراطية ومحاربة االرهاب لكنها سكتت عن كل اشكال الفساد حتى بلغ الد
الــسـيل الـزبـى وقـرر الـشـعب بــدون رجـعـة االنــقالب الـسـلــمي عـلى الـعــمـلـيـة
الــســيــاســيـة ورمــوزهــا وبــدون رجــعــة او مــسـاومــات.. ويــبــحث االن في كل

االختيارات.
ان واحلـيـاة العـامـة طبـقة ـشـهد الـسـياسي في احلـكـومة والـبـر  لـقد تـسـيد ا
السـتثـمارهـا حلسـابها فاسـدة استـغلت ادق الـتفاصـيل وفي اجملاالت كـافة  
اخلـاص والحـزابهـا وزعامـاتـها والبـنـاء عشـيرتـهـا . واصبـحنـا نـعيش في ظل
كـومـيديـا سـوداء ونحن نـتـابع مغـامـرات اجلهـلـة في تزويـر الـشهـادات وابرام
نـاصب وحكـرها لـهم من الـوزير لـدرجة الـغفـير الصـفقـات واالستـيالء علـى ا
ال ـليـارات من الـدوالرات من ا واالستـيالء عـلى عقـارات الـدولة واخـتالس  ا
ـاء ـشــاريع في ا الـعـام وذهــبت جلـيــوبـهم وبــنـوكـهـم بـدال من اجنــاز ابـسط ا
والكـهرباء واخلدمـات العامـة وهبط العراق الدنى مـستوى من الـتطور واصبح
دججة مضـربا لالمثال لـلدولة الفـاسدة وظهـور الديناصـورات ومليارديـرات ا
والتعترف طـالي بـابسط احلقـوق   عـارض وا بالـسالح والتتردد بـسحق ا
باحلـريات وحقـوق االنسان وفـعلت مالم تـفعـله اعتى الدكـتاتوريـات في العالم
جتـــرات عـــلى ضـــرب الـــنـــاس بـــالـــرصـــاص احلـي وحـــولت وســـائل االعالم
دنـية البواق تـمجد اجنـازاتها الـوهميـة ومنعت النـاس من حقهم نـظمات ا وا
في االتصـال فحجبت االنـترنيت ليـتفرد صوتـها النشـاز في الساحة    وهي
تــعـلم ان اعالم الــسـلـطــة اليـرى واليـســمع لـكــنه يـتــكـلم فـقـط بـلـســان الـوزيـر
ظـلومية نـصبه من سـماء الوالءات احلـزبية والـطائفـية وا والسفـير الذي قـفز 

الزائفة.
الشـعب يريـد تعـديل الدسـتور  واخـتيـار نظـام بديل اليـسمح بـالفـساد والـغاء
كل القـوان الـتي شرعت المـتيازات ابـدية لـبعض الـفئـات وخلـقت منـها طـبقة
سـيــاديــة بــغض الــنــظــر عن الــكــفـاءة والــعــطــاء مع مالحــقــة رمــوز الــفــسـاد
ومحـاكمـتهم  عن كل مـا اقترفـوه من خراب وقـتل وتشـريد وتـهجـير وتـهميش
ـلـيارات بـل اختالسـهـا واعـادة هـيكـلـة الـدولـة وحل االحزاب ـالي وهـدر ا ا
الطـائفية والـتي تورطت قيـاداتها بـالفساد او الـفشل باالداء .... الـشعب يريد
دولة مـوحـدة قويـة بدون مـراكـز قوة او احـزاب ومجـالس فـاسدة ويـكون والء
الـقـادة لـلـوطـن وبـدون ازدواج ويـنـحـصـر الـسالح بــيـد احلـكـومـة فـقط ونـزع
ـليشـيات والعـشائر والعـمل بجـدية لتـطهيـر اجهزة الـدولة بحزم السالح من ا
وتــرســيخ دولــة الــقـانــون لــيـكــون هــو احلــكم االول واالخــيـر ولن يــتم ذلك اال
ـفـسدين فـنـظافـة الـقانـون واهـله هو بـاستـبـعـاده عن الضـعـوط وتطـهـيره من ا

اخلطوة االولى بعد تعديل الدستور ترسم مسارنا الصحيح. 
واخيـرا  وبصراحة وبدون مجامالت الشـعب يريدكم  ان ترحلوا وتعودوا من
حيث اتيـتم  فقد مـنحكم سـنوات طويلـة وفشلـتهم سلبـتم ثرواته وقتـلتم خيرة
ئة  من الـعراقي شبـابه وشيـبه واالمر اليـحتاج لـدليل ولـعل مقـاطعة 75 بـا

لالنتـخابـات االخيـرة هو اسـتفـتاء بـسحب الـثقة مـنكم 
ـــئــة  تـــعــرضت وحــتى الـــربع الـــذي شــارك 25 بــا
اصواتـهم باعـترافـكم للـتزوير وتـابعـنا مـسرحـية عد
االصــوات... ارحــلـــوا واتــركــونــا نـــديــر بـــــــالدنــا

بالشرفاء من العباد.
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فردات االجنبية في سلـسلة التراث البغـدادي كانت لنا محاضرة عن بـعض ا
التي كـان يستعـملها أهل بـغداد قبل منـتصف القـرن العشرين والـتي أعتزلوا

فردات;- الكثير منها في الوقت احلاضر ومن هذه ا
قام  والـبسته البغداديه سنطـور: آلة موسيقـية جزء من الچالغي الـبغدادي وا
ـضربـ وهي كلـمة فـارسية تتـكون من أوتـار معـدنيه ويـضرب عـلى االوتار 

من لفظ سنتور.
ـة فـارسـيـة من سـرد بارد وآب سرداب: بـنـاء حتت االرض في الـبـيـوت الـقد

ماء.
ـسـتـخـدم فـي الـنـرگـيــــــــــلـة أخـذتـهـا الــفـارسـيـة عن قــمـــــــــچي: االنـبــوب ا
الــتــركـيـــــــة وتــعـني الــســوط ويـســمى قــربـاچ وهـــــــــو رمح ذو رأســ كـان
ــــــلـك الـذي يـنـــــــــادي  دور بـاش وكـور بـاش أي يـســتـــــــــخـدمه جـلـواز ا

ابتعدوا وأغمضوا عيونكم هيبة واحتراما للملك
كتـلي: واصلـها من االنـگلـيزيـة وكتـري في الـفارسـية تـطلق عـلى وعاء مـعدني

شبيه بالقوري.
گشـتل; من قشتاله في االنـدلس اسبانيـا وتطلق على الـبليد من اليـعرف اللغة

العربية.
هزار: البلبل العزاو تعني بالفارسية البلبل ذا األلف حلن.

زنـانه: فـارسـية تـعـني الـشخص الـذي يـتـصرف كـالـنـساء وتـتـكون من زن أي
رأة وآنه الصفة. ا

مردانه; عكس زنانة أي الرجل.
باي زهـر: نوع من السـبح مفرده فـارسية من پـاد أي ضد وزهر أي سم وهو

حجر أصفر مع أخضر تتخذ منه احللي والسبح.
ـســتـخـرج من اخلـشـخـاش وهي مـاده تـريـاق: فـارسـيــة من تـريـاگ الـسـائل ا

مخدرة معروفة.
ا يـسـتـخدم في تـكـسـير اخلـشب وقـد تـكون من كـلـمة طـبـر: أشبه بـالـفـأس 

(تبر)  التركية أو ( تبرزين). الفارسية.
صينيه: صفيحه معدنيه منبسطه يقدم بها الطعام ويرجح نسبتها الى الص
صايـة:  من مالبس الـرجـال والـنـسـاء اصلـهـا تـركي او فـارسي (سـاية) وفي
الي سر تعني رأس ذلك يقـال (ضيع الصاية والصرماية) والصرماية رأس ا

عنى مال ومايه 
شيشة: فارسية تطلق على كل ما هو زجاجي وهي القنينة الزجاجية.

طبوخ من عنى احلـساء ا شوربـة:  أكلة بغداديـة فارسية على شـكل شوربا 
الرز واحلبوب االخرى

لعـة  الصغيرة الـتي تستخدم خاشـوگه;  فارسية من قاشق وقـاشوغه وهي ا
في تدوير الشاي.

إبــــريــــسم; نــــوع من الــــقــــمـــاش واخلــــــــــــيــــوط وهــــو احلـــريــــر ووردت في
عاجم العربـــــية بهذا االسم الــــــــفارسية (أبريشــــــم) ووردت في ا

إنخِـرش:  أي تملكه الـذهول بالفـارسية (خراشـيدن) وهو اجلرح الـذي يسببه
حك اجلسم بآلة دقيقة.

عنى احلظ والنصيب والطالع فارسيه بخت:-  
سنة واجلدة والسيدة الكبيرة. رأة ا بيبي:-  مفرده هندية تطلق على ا

پـرجن:- مـركب من الـنـحـاس والـقـصـديـر بـلـون أصـفـر يـسـتـخـدم في صـنـاعة
أدوات الطبخ عادة وخاصة منقلة الفحم.

نـشـفه التي تـكـون عادة أكـبر من مـنـشفـة اليـد والـوجه فارسـية بـشـطمـال;- ا
سح عنى ظهر ومال يعني ا مركبة من پُشت 

تـبـلـيه:- أداة تـسـتـخـــــــدم في تـسـلق الـفالح لـلـنــــــــخل وأصـلـهـا من الـلـغـة
الـبـابـلــيـة وان كــــــان الـبـعـض يـطــــــــلق عـلـى كل مـا يـتـصف ســطـحه بـعـدم

االستواء كون جذع النخل يتصف باخلشونه وعدم االستواء
تـنـور: يـسـتـخـدمه الـبـغـداديـون خلـبــز اخلـبـز وهـو اسم مـشـتـرك بـ الـعـربـيه
والـفـارسـيه والـتـركيـه ويقـال انـهـا أكـديـة وسـريـانـيـة وتـطلـق علـى كل عـ ماء
تيـزاب:- وهو حامض الـنتريك ويقـوم الصاغه بـاختبـار عيار الـذهب بواسطته

ــعـــنى فـــارســـيـــة من تـــيـــز  يـــعــنـي حـــاد والذع  وآب 
رأه أو ماءإجـناغ:-  حلـية ذهبـية تعـلق بالصـغير او ا
مالبسـهما بشكل دائري في أعـالها عروة ترتبط بها
حـلقـة وتـزين بـثالث شـذرات عادة ومـنه أغـنـية داخل

طرب (أبو اجناغ) حسن ا
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الـواقع الـعـراقي وحـالـة الـفـقـر التي
ـتـحـدث يـعـيـشـهـا الــشـعب.  وقـال ا
الـــرســـمي بـــإسم االئـــتالف عـــبــاس
ــــوســــوي في تــــصــــريح  امس إن ا
(بــــعض الــــســــيـــاســــيـــ مــــازالـــوا
يتعاملون مع االحداث التي عصفت
بـالــبــلـد وكــأنــهم هـواة بــالــعـمــلــيـة
كن السـياسـية غـير مـراع انه ال

ستقبل العراق). اجملازفة 
ــــواطـن قــــد احـــــبط واضـــــاف ان (ا
بشـكل كامل من الـعمـلية الـسيـاسية
في الـــــعـــــراق وكــــانــــــت رســــالـــــته
واضـــــحــــة من خـالل الــــعــــزوف عن
االنـتـخـابـات والـيـوم نـرــــــاه يـخرج
غــاضــبــا الى الـــشــارع لــلــمــطــالــبــة
بـــحـــقــوقـه).مــشـــددا عـــلى (ضــرورة
اخلـروج من ضغـوط صنـدوق النـقد
الــدولي الـذي يــتـعــامل بــحـســابـاته
عـلى الـورق بـيـنـمـا الـواقع الـعـراقي
وحـالة الـفقـر التي يـعيـشها الـشعب

كن حتملها). ال
ويـــضع صـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــدولي
شـــروطــاً مــقــابل مـــنح الــعــراق ايــة
قـــــروض تـــــتـــــمــــــثل بـــــرفـع الـــــدعم
احلــكــومـي عن الــوقــود والــبــطــاقــة
الـتـمـويـنيـة وتـخـفيض الـنـفـقات مع
ـــــوازنــــة اشــــرافـه عـــــلى وضــــــع ا

العامة. 

كاتيوشا

حـلـبـجـة. وقــال رئـيس جـمـعـيـة
ضحايـا االسلحة الكـيماوية في
حـلـبـجـة لقـمـان عـبـد الـقـادر في
تــــصـــريـح امس ان (الــــدعـــاوى
الــقــضــائــيـة شــمــلت  25شــركـة
ـــســـتــوى وشــخـــصـــيــة عـــلى ا
احملـــــــــــلـي وفـي اخلــــــــــارج و

 ÊU e « –  W−³KŠ

بـــدأت في مــحــافــظـــة حــلــبــجــة
بـاقـلـيم كـردســتـان  أول جـلـسـة
حملـاكمـة الشـركات واالشـخاص
الـذيـن بـاعـوا اسـلـحـة كـيـمـاوية
لـــلــــنـــظــــام الـــســـابـق وذلك في
ـــديـــنـــة مـــحـــكـــمـــة الـــبـــداءة  

الــدولـيـ وان جـلـسـة احملـكـمـة
لف حلبجة الكيماوي هي دعم 
وتـســجــيل دعـوى فـي احملـكــمـة
الدولية ضـد كل من باع أسلحة
كـيـمـاويـة لـلـنـظـام الـسـابق الن
لف يحـتاج الى اقراره مـحليا ا
ثم اثـارته فـي احملـكـمـة الـدولـية

مــــــديـــــنـــــتــــــهم وبـــــاالخـص في
مـوضــوع االسـتــثـمــار الـنــفـطي
النـها سـوف تنـشـأ ال محـالة في
ارض وامالك تـركـمـانـيـة صـرف
والســبــاب ســيــاســيــة وعــرقــيـة
اســتــمــلــكـهــا الــنــظــام الــسـابق
ضـمن سـيـاسـة الـتـطـهـيـر الـذي
ــــــكــــــون ــــــارســــــهــــــا ضــــــد ا

التركماني).
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ـركزية ـفتي احلكـومة ا ودعا ا
الى أن (تـــكــون عــلى مـــســتــوى
ـــكــون ــســـؤولــيـــة وتـــشــرك ا ا
الــــتـــركـــمــــاني في اي حـــوارات
وتــفـــاهــمــات وصـــوال الى فــتح
بــاب الــتــعــيـيــنــات البــنــاء هـذه
ـــنـــاطـق وبـــنـــسب عـــادلـــة من ا
خالل تشـكيل او تـأسيس دائرة
مــخــتــصــة لــلـتــوظــيف فـي هـذا
ـئـة لكل اجملـال وبـنـسـبة  32 بـا

قومية).
مــــــوضـــــحــــــا أن (هـــــنـــــــــــــــاك
مــــفـــــاوضـــــــــــات واتــــفــــاقــــات
جتـــــــــري بـ بـغــداد واالقـلـيم
مع شـركـات استـثـماريـة نـفطـية
ومنها شركة روز نفت الروسية
وشــــركـــــة بــــرتش بــــتــــرلــــيــــوم
الـبـريــطـانـيــة  وشـركـات اخـرى
دون اشـــــــــراك التـركمـان يثـير
لــديـــنــا الـــكــثـــيــر من االســـئــلــة

والقلق).
مــحـذرا (اجلــهـات ذات الــعالقـة
سـواء احلــكــومــة االحتــاديـة ام
الشركات االستـثمارية ان تكون
شــفــافــة في عــمــلــهــا وايــضــاح
همة للشعب العراقي القضايا ا

وال سيما في كركوك).

ضــــــــد هــــــــؤالء االشــــــــخــــــــاص
والشركات). 

WO½UL dð  U³ UD

تحدث وعلى صعـيد اخر دعـا ا
بـاسم حزب تـركـمان ايـلي  علي
فـتي احلكومـة االحتادية الى ا
االلتزام بالنـصوص الدستورية
واشراك الـتركمـان في القرارات
ــــــصــــــيــــــريــــــة  واحلــــــوارات ا
والـتفـاهمـات وصـوال لفـتح باب
ــــنــــاطق الـــتــــعــــيــــ البــــنـــاء ا
التـركمانـية التي سـتكون مـكانا

لالستثمارات النفطية.
ـفـتي فـي تـصـريح امس وقــال ا
انه (على الـرغم من ان اكتـشاف
النفط في الـعراق يعـود تاريخه
ــــاضي الـى بــــدايــــات الـــقــــرن ا
وحتـــديــدا في مـــديــنـــة كــركــوك
الـتـركـمـانيـة ومـنـذ ذلك الـتاريخ
دينة من الثروة لم ينعم ابناء ا
ـوجـودة فـيهـا والـذي يـتـحكم ا
في وارداتــــهــــا انــــاس غــــربــــاء
فــرضــتــهم االحــزاب احلــاكــمـة)

حسب قوله . 
وأضـاف أن (الدسـتـور قـد اشار
ــــادة  111 ان وبــــوضــــوح في ا
النفط والغـاز وهي ملك الشعب
في كل االقــالـــيم واحملــافــظــات
وعـــلـــيه نـــدعــو احلـــكـــومــة الى
االلتزام بالنـصوص الدستورية
واشراك الـتركمـان في القرارات
ـصـيـريـة عـنـدمـا يـتـعـلق االمر ا
ــدن ــســتــقــبل احملــافــظــة  وا
الــتــركــمــانـيــة النــهـم الــقــومــيـة
الـثــالـثــة في الـعــراق ويـجب ان
يــكـون لــهم دور فــاعل في صـنع
سـتقبل القـرارت التي تـتعـلق 

ـســتـمـسـكـات جتـمـيع االدلـة وا
الــــتي تــــديـن تـــلـك الــــشــــركـــات
واالشــــخـــــاص الــــذيـن بــــاعــــوا
االســلـحــة الـكـيــمـاويــة لـلــنـظـام

السابق). 
واوضح ان (االدلــة  جــمـعــهـا
مـن قـــبل هـــيـــئـــة من احملـــامـــ

WF∫ احدى جلسات محاكمة شركات باعت اسلحة في حلبجة «d

ـــؤشـــرات واعــــتـــمـــادا عـــلى ا
الفـنيـة التي تـرفد بـها الوزارة
من االجهزة اخملتصة تباعا).
واوضـح نـــــــــــايـف ان (هــــــــــذه
االجـــراءات اســـهــــمت بـــشـــكل
فـاعل فـي عـودة عـدد كـبـيـر من
ــــزارعـــــ الى الـــــفالحـــــ وا
زراعـــة اراضـــيـــهم مـن جـــديــد
الـتي كــانـوا قـد تــركـوهــا مـنـذ
سـنوات بـسبب اغـراق التـجار

ـنـتـجات لألسـواق احملـلـيـة بـا
ــســتــوردة والـتي الــزراعـيــة ا
ـنـتج التــرتـقي الى مـســتـوى ا
احملـلي ال من حـيث الـطـعم وال
اجلــــودة فـــضـال عن تــــعـــرض
كميـات كبيرة منـها الى التلف
نـــتــيـــجـــة ســوء او طـــول مــدة
اخلزن بسـبب االعداد الكـثيرة
الــداخــلــة عــبــر مــنــافـذ الــبالد

احلدودية.). 
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منعت وزارة الزراعـة استيراد
خــمــســة مــحــاصــيل زراعــيــة
مـــؤكـــدة ان  االجـــراء بـــســـبب
ـنــتج مـنـهــا في الـبالد وفــرة ا
ـا يـغـــــطي ويـزيـد مــحـلـيـا و
عـلى حـاجـة االسـواق احملـلـيـة

منها.
وقــــال الـــــنــــاطق االعـالمي في
الـــوزارة حــمـــيـــد الــنـــايف في
تـــصــــريح امـس  ان (الـــوزارة
وبــالــتــعــاون والــتــنــســيق مع
ـنافـذ احلـدودية وبـعد هـيئـة ا
ـوافـقـات االصـولـيـة من اخـذ ا
االمـــــانـــــة الــــعـــــامــــة جملـــــلس
ــنع الـــوزراء اصــدرت امــرا 
دخــول خـمـســة من احملـاصـيل
الـــزراعـــيـــة وهي الـــطـــمـــاطـــة
والـبــطــاطـة واخلــيــار والـرقي

والباذجنان).
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واضــــاف ان (انـــتــــاج بـــغـــداد
واحملـــــــافــــــــظــــــــات مـن هـــــــذه
احملاصـيل يـغطي او يـزيد عن
احلــاجــة الــفــعــلــيــة لألســواق
احملــلـيــة مـــــــــــنـهــا وهــو مـا
دعا الـوزارة الى اتخـاذ القرار
الــذي جـاء حـــــــــــرصــا مـنـهـا
ــــــنـــــــــــــتج عـــــــلى دعـــــــــــم ا
ـتــاز بـاجلـودة احملــلي الـذي 
والــطــعـم الــلــذيــذ عن نــظــيــره
سـتورد.  مؤكـدا استـمرارها ا
ــــــنـع دخــــــول احملــــــاصــــــيل

ـــدني ووســائل االعالم اجملـــتــمع ا
ــا يـســهم في اجنــاز الـعــمـلــيـة و
بـنـجـاح يـعـزز من ثـقـة النـاخب في
تبعة محافظة ديالـى باإلجراءات ا

في فرز االصوات).  
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ومن جــــهـــة اخــــرى  قـــال عــــضـــو
مــجـــلس مــحــافــظــة ديــالى احــمــد
الـربـيـعي  لــ (الـزمـان) إن  (ديالى
ـــئـــة  مـن ســـلـــة خــــســـرت 70 بــــا
االعـنـاب الـتـي كـانت تـمـيـزهـا بـعد
احــداث حــزيـران  2014 نــتــيــجــة
سـلـحـة على سـيـطـرة اجلمـاعـات ا
منـاطق واسعـة كانت تـشكل احدى
ختلف اهم نوافذ تسويق العنب 

ـقدادية) . انواعـها خاصـة شمال ا
واضــاف الـــربـــيــعـي  ان  (بــعض
انـواع الـعنب شـبه مـفـقودة حـالـيا
ـزارع في االســواق بـســبب هالك ا
الـتي كانت تـنـتجـها) الفـتا الى ان
(االعـنـاب تــشـكل مـحـصــوالً مـهـمـاً
ــــزارعـــ فـي ديـــالى جـــدا إلالف ا
وتــســـبب اجلــفـــاف والــتـــهــجـــيــر
القسـري في هالكه خالل السنوات
اضـية) . واشار الـربيعي الى ان ا
(الــقــطـاع الــزراعي كـكـل في ديـالى
تـــعـــرض الى نــــكـــبـــة فـــادحـــة في
الـسنـوات االربع االخيـرة ويحـتاج
الى بــرنــامج دعم من اجل احــيـائه
ـــنـــاطق مـن جـــديـــد خـــاصـــة في ا
احملـــررة) . امـــا رئـــيس الـــلـــجـــنــة
االمـنيـة صادق احلـسيـني فقـد قال
لــ (الـزمـان)  ان (طـائـرات مـسـيرة
بـــدأت بــتـــعـــقب خاليـــا داعش في
خــمس مـنـاطق داخل ديــالى مـنـهـا
حـــــــوض حــــــمــــــريـن ). واضــــــاف
احلـســيـني ان  (دخـول الـطـائـرات
ــســيـرة فـي تــعـقـب داعش فــعـال ا
لــلــغــايـة في رصــد حــركــة مــفـارزة
ـتـحـركـة واسهـمت في الـراجـلـة وا
توجيه عـدة ضربات جـوية مؤخرا
اسـفرت عن مـقتـل واصابـة العـديد

من قادة ومسلحي التنظيم).
 واشار احلسيني الى ان  (احلرب
ضد خاليا داعش حتتاج الى وقت
إلنــهــائـهــا بــسـبـب اعـتــمــاده عـلى
مفارز صغيرة تتنقل باستمرار في
مناطق نائية ومترامية االطراف).
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دعـا مـجـلس مـحـافـظة ديـالى  الى
اجـراءات شــفـافــة في عـمــلـيــة فـرز
االصــــوات الــــيــــدوي  الــــتي يــــتم
اجــراؤهـــا في احملــافــظـــة من قــبل
ــســتــقــلــة ــفـــوضــيــة الــعــلــيـــا ا ا
لالنــتـخـابـات . وقـال  نـائب رئـيس
مجلس احملـافظة محـمد احلمداني
ـفـوضـيـة لــ (الـزمـان)  ان ( فـرق ا
ــســتـقــلــة لالنـتــخــابـات الـعــلــيـا ا
نـتـدب بـدأوا بعـملـية والـقضـاة ا

فـرز االصـوات لـلـمـحـطـات التي 
الـطــعن بـهــا) . وشـدد احلــمـداني
على (اهـمية حـضور واسع لوكالء
ـراقـبــ ومـنـظـمـات الـكـيــانـات وا


