
MOR N �ست��ا ر مو رنين��غ  �سحيف��ة   ا�ستذك��رت 
اإبادة االآالف من  ING STAR الربيطاني��ة جرمية 
االأيزيدي��ن العراقي��ن يف جبل �سنجا ر عل��ى يد تنظيم 
داع���ش والتي دخلت عامها الثالث، بعد اأن مت االعرتاف 
به��ا  ر�سميًا من قب��ل االأمم املتحدة يف الع��ام املا�سي 
عل��ى اإنه��ا جرمي��ة اإب��ادة جماعي��ة، نال��ت �سداها يف 
العدي��د من امل��دن حول الع��امل، مبا يف ذل��ك العا�سمة 

الربيطاني��ة لندن. وقال��ت ال�سحيفة يف تقري��ر لها، اإن 
اأتباع الطائف��ة االأيزيدية القاطن��ن يف مناطق �سمايل 
الع��راق متكنوا من احلفاظ عل��ى تقاليدهم ومعتقداتهم 
عل��ى الرغم من تعر�سهم اىل 74 حمل��ة اإبادة جماعية 
يف القرون املا�سية، بدءاً م��ن االإمرباطو رية العثمانية 
واإنته��اًء بتنظي��م داع���ش اال رهاب��ي، م�سيف��ة اأن اأح��د 
م�سببات املذبح��ة االأخرية بحق اأتباع هذه الطائفة هو 
تخل��ي  رئي�ش حكوم��ة اإقليم كرد�ست��ان م�سعود با رزاين 
ع��ن واج��ب حمايتهم، ب�سب��ب ك��ون ق��وات البي�سمركة 

التابع��ة له ه��ي الق��وة االأمني��ة امل�سيط��رة يف مناطق 
االأيزيدين اأثناء الهجوم الداع�سي. 

واإتهم��ت ال�سحيف��ة يف �سي��اق تقريره��ا ب��ا رزاين ب��� 
م��ن  العدي��د  بت�س��اوؤل  م�ست�سه��دًة  "خيان��ة" �سنج��ا ر، 
املحللن ووكاالت االأنباء عن كيفية ترك تنظيم داع�ش 
اال رهاب��ي ملحافظة كركوك املليئة بحقول النفط وغري 
امل�ستق��رة اأمني��ًا اىل حد كبري حينه��ا والتوجه بدال من 
ذل��ك اإىل مدين��ة املو�س��ل، باالإ�ساف��ة اىل م��ا ذكرت��ه 
�سحيف��ة "دي��ر �سبيغ��ل" االأملاني��ة ع��رب مق��ال ن�رشته 

اأخرياً، م��ن اأن اإ رهابيي داع�ش مل يج��دوا اأي م�سكلة يف 
عق��د �سفقات "براغماتية" مع حكومة با رزاين تت�سمن 

احتلل داع�ش للمو�سل مقابل ترك كركوك للأكراد.
. واأ�ساف��ت ال�سحيفة الربيطاني��ة اإن املدة التي �سهدت 
هج��وم تنظيم داع���ش اال رهابي على الق��رى االأيزيدية، 
كان اأبن��اء تل��ك الق��رى يوجهون الن��داء تل��و النداء اىل 
ب��ا رزاين طلبًا للم�ساعدة التي كان��وا قد ُوعدوا بها اإبان 
�سيطرة قوات البي�سمركة على مناطقهم، اإال اأنهم �سهدوا 
حلظ��ة وقوع الهج��وم الداع�سي على �سنج��ا ر يف 3 اآب، 

االإن�سحاب الكامل لق��وات البي�سمركة من دون اأي قتال 
بحج��ة اأنها مل تتلق اأي تعليم��ات لل�ستباك مع داع�ش، 
م��ا اأجربه��م يف نهاية املط��اف على الن��زوح باالآالف 
اىل اجلب��ال حي��ث ُتركوا ليواجه��وا م�سريهم هناك من 
دون غ��ذاء اأو م��اء، م�س��ريًة يف �سي��اق التقري��ر اىل اأن 
ب��ا رزاين حينها كان قد و�سع ن�سب عينيه ما و�سفتها 
ال�سحيف��ة ب��� "اجلائ��زة الذهبي��ة" املتمثل��ة مبحافظة 
كرك��وك الغنية بالنفط والتي يعتقد اأنها �ست�سع االأ�س�ش 
لدول��ة كردية م�ستقل��ة يف �سمال الع��راق، وهو ما كان 

ي�سغل بال با رزاين اأكرث من اأي �سيء اآخر. واأ�سا ر التقرير 
اىل اأن م��ا و�سفها ب� "االإمربيالي��ة االأمريكية" ا�ستغلت 
املاأ�س��اة الت��ي اأ�ساب��ت االأيزيدي��ن يف جب��ل �سنج��ا ر 
كفر�س��ة من اأجل �س��ن حملة تدخل ع�سك��ري اأخرى يف 
الع��راق، اال اأن املفا رقة احلا�سلة ه��ي اأن حترير هوؤالء 
املحا�رشي��ن مل ي��اأت من جهود الوالي��ات املتحدة، بل 
من مقاتلي حزب العم��ال الكرد�ستاين ووحدات حماية 
ال�سع��ب الذين اخرتقوا خطوط داع�ش الدفاعية، ما خلق 

ممراً �سمح الآالف االأيزيدين بالفرا ر. 
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حن  ويف  العراق،  وحدة  حلماية  حازمة  خطوات  باتخاذ  العبادي  حيد ر  الوز راء  توعد  رئي�ش 
د�ستو رية.  غري  احلالية  كرد�ستان  حكومة  عد  بالف�ساد،  كرد�ستان  اقليم  يف  امل�سوؤولن  اتهم 
وقال العبادي يف كلمة وجهها اىل ال�سعب العراقي، االحد،" ان " خا رطة العراق تتعر�ش ملحاولة 
تق�سيم من من �ساأنها متزيق وحدة العراق والتفريق بن ابناء الوطن الواحد على ا�سا�ش قومي وعرقي 
وتعري�سهم جميعا ملخاطر اليعلم اال اهلل مداها وعواقبها الوخيمة"، موؤكدا انه يف الوقت الذي توّحدنا 
والت�سلط  الظلم  عهد  اىل  والعودة  التفرقة  بدعوات  نفاجاأ  املجرمة  داع�ش  ع�سابة  ل�سد  ومقاتلَن  �سعبًا 
بهم  التي حتيط  االخطا ر  املواطنن وحمايتهم من  �سوؤون  القادة هو  رعاية  " واجب  ان  والدكتاتو رية". وبن 
هم للخطر وادخالهم يف �رشاعات الطائَل منها"، مت�سائل "ماذا جنى العراقيون من ال�رشاعات التي  ولي�ش تعري�سَ
زجهم بها الطاغية �سدام داخليا وخا رجيا ؟،ال�سيء �سوى الدما ر وا�سباع غرو ره وت�سلطه وتهو ره الذي او�سل العراق 
اىل ال�سياع والتخلف وفقدان االأمن واال�ستقرا ر". واو�سح "ال يجوز ان تكون االموال العامة ملكا لل�سخا�ش واالحزاب وان 

تدفع الرواتب والهبات للن�سا ر ويرتك بقية املواطنن .

با رزاين، على  ،م�سعود  )املنتهية واليته(  اقليم كرد�ستان  ي�رش  رئي�ش 
امل�سي باال�ستفتاء املقر ر ان يجري اليوم االأثنن، على الرغم من  رف�ش 
املجتمع الدويل. وقال با رزاين يف موؤمتر �سحفي عقد يف اأ ربيل ، "نريد 
ان نكون جريانا جيدين مع العراق، وبغداد  رف�ست مباد راتنا ملعاجلة 
امل�سري".  لتقرير  االأوىل  اخلطوة  هو  اال�ستفتاء  ان"  مبينا  امل�ساكل"، 
واملفاو�سات  اال�ستفتاء،  بعد  جدا  طويل  طريقا  ان"هناك  وا�ساف، 
مع بغداد ب�ساأن اال�ستقلل �ستحتاج اىل �سنتن او ثلث"، الفتا النظر 
اىل ان"املفاو�سات مع بغداد لن تكون على ال�رشاكة، امنا على تقرير 
امل�سري". وتابع، ان"الكرد تفاو�سوا مع بغداد خلل عام 2016 حلل 
العراقية  رف�ست  احلكومة  ان  اال  وا ربيل،  بغداد  بن  العالقة  امل�ساكل 
مو�سحا  اال�ستفتاء"،  باجتاه  ودفعتنا  االزم��ة،  حلل  مباد راتنا  كل 
ان"هناك  اىل  وا�سا ر  دولة جلميع مكوناتها".   �ستكون  ان" كرد�ستان 
خا رطة �سيا�سية وقعت عليها االطراف الكردية واملكونات لكرد�ستان 
بعد اال�ستفتاء". وكانت كل من طهران وانقرة قد اتخذتا خطوات لردع 
االجواء  اغلق  اعلنتا  االنف�سايل حيث  امل�سي مب�رشوعه  با رزاين عن 
مع االقليم كخطوة ت�سعيدية تتبعها خطوات اخرى يف وقت اكد  رئي�ش 
لردع م�رشوع  بغداد  اخرى من جانب  العبادي خطوات  الوز راء حيد ر 
اأفراد  من  عدد  اج" اجتاه  تي  "ان  وكالة  اكدت  جانبها  من  التق�سيم.  
متت  بعدما  املتحدة،  العربية  االم��ا رات  اىل  با رزاين"  "م�سعود  عائلة 
دعوتهم من قبل ويل عهد ابو ظبي "حممد بن زايد". وافادت الوكالة 
الذي ترجمته »اجلو رنال نيوز«، ان عائلة با رزاين تركت  يف تقريرها 
يف  الع�سكرية  القوات  انت�سا ر  لوحظ  كما  االحد،  ليلة  كرد�ستان  اقليم 
مطا ر ا ربيل ب�سكل مثري لل�سبهة. وان اجتاههم اىل االما رات حدث يف 
ال ربيل  ال�سمالية  احلكومة  بن  وال�سغوطات  امل�ساحنات  ازدياد  ظل 
وحكومة بغداد املركزية، باال�سافة اىل احت�ساد ا را�سي البلد بالقوات 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  النائبة عن احلزب  اكدت  الع�سكرية. اىل ذلك، 
جنيبة جنيب ان االن�سقاق داخل حزب االحتاد الوطني لي�ش بجديد بل 

منذ �سنوات. وقالت جنيبة يف ات�سال هاتفي مع "اجلو رنال نيوز" ان 
االختلف بن احلزبن يكمن يف وجهات النظر ب�ساأن اإقامة اال�ستفتاء 
اإذ يرف�ش حزب االحتاد اإقامته يف الوقت احلا�رش، موؤكدة ان اال�ستفتاء 
�سيقام يف املوعد املعلن، وال �سحة للنباء التي حتدثت عن تاأجيله. 
نتائج  اىل  ي�سل  مل  الوطني  التحالف  وفد  مع  االجتماع  ان  واأ�سافت 
ملمو�سة اإذ طالب اع�ساوؤه باإلغاء اال�ستفتاء يف الوقت احلا�رش واللجوء 
اىل احلوا ر من اجل الو�سول اىل حل ير�سي جميع االطراف. وا�سا رت 
التحالف  وفد  مع  املفاو�سات  ف�سل  من  الرغم  على  انه  اىل  جنيبة 
اإجراء اال�ستفتاء  الوطني اال ان باب احلوا ر ما زال مفتوحًا قبل وبعد 
ال�سيخ  الكرد�ستاين  ريزان  الوطني  االحتاد  عن  النائبة  عّدت  بدو رها   .
ب�”انت�سا ر  اقليم كرد�ستان  ا�ستفتاء  بتاأجيل  دلري، االحد، قرا ر حزبها 
لل�سعب الكردي”. وقالت �سيخ دلري يف بيان تلقته »اجلو رنال نيوز« ان 
“ال�سعب الكردي ينتظر يوم اال�ستفتاء الذي �سيجرى االثنن، ويرتقب 
االخري  ب��ا رزاين  م�سعود  ق��را ر  بالغن  وقلق  بحذ ر  نف�سه  الوقت  يف 
مل�ستقبل كرد�ستان ب�سبب املوقف ال�سديد الراف�ش لل�ستفتاء �سواء من 
او الواليات املتحدة االمريكية واملجتمع الدويل”.  احلكومة املركزية 
حال  يف  االقليم  �سد  اج��راءات  باتخاذ  التهديد  “بعد  انه  وا�سافت 
اجراء اال�ستفتاء، فهذه  ر�سالة خطرة يتعر�ش لها كرد�ستان واملنطقة 
الكرد�ستاين”.  الوطني  االحت��اد  عليها  ي�سيطر  التي  تلك  وخ�سو�سًا 
وبينت ان “من احلكمة ان يكون للحتاد الوطني قرا ر �رشيح وجريء 
باملوافقة على تاأجيل اال�ستفتاء اىل وقت اخر واجللو�ش حول طاولة 
احلوا ر”. واو�سحت ان”هذا هو القرا ر ال�سحيح واملنا�سب وهو مبثابة 
اقليم  الإنقاذ  البع�ش  يظنه  كما  ان�سحابًا  او  ف�سًل  ولي�ش  انت�سا ر 
هذا  ب�سبب  اليها  ي�سل  ان  ميكن  التي  الكا رثية  النتائج  من  كرد�ستان 
قد  كبرية  خماطر  من  والتحذيرات  الو�سع  خلطو رة  نظراً  اال�ستفتاء، 
وحّمل  للو�ساع”.  عامة  د را�سة  بح�سب  اجرائه  حال  يف  به  حتيق 
ائتلف دولة القانون، االحد،  رئي�ش االإقليم )املنتهية واليته( م�سوؤولية 
الرتكي  اجلي�ش  تفوي�ش  عاداً   ، العراق  �سمال  الرتكية  القوات  ا�ستقواء 

ب�سن عمليات ع�سكرية يف العراق ذ ريعة جديدة للحتلل.

اكدت وكالة "نيو عرب" الربيطانية، يف تقرير لها حتويل 
الق�سي��ة املدني��ة املرفوعة م��ن قبل 3 �سجن��اء �سابقن 
ل�سج��ن "ابو غري��ب"، اىل الق�س��اء الفي��د رايل االمريكي. 
وا�س��ا رت الوكالة يف تقريرها ال��ذي ترجمته »اجلو رنال 
نيوز«، اىل ان الدعوة املوجهة قبل 9 �سنوات، مت ت�سلمها 
اخريا من قبل املحكمة الفيد رالية االمريكية، تن�ش على 
اتهام عدد من افراد االحتلل االمريكي، مبما ر�سة انواع 
االعت��داءات والتعذي��ب بح��ق 3 �سجناء عراقي��ن انذاك. 
علم��ا ان تقا ري��ر الق�سي��ة مت تبنيه��ا م��ن قب��ل منظم��ة 

العف��و الدولي��ة يف اواخر ع��ام 2003. كم��ا ان الق�سية 
تع��د االوىل م��ن نوعه��ا، ليت��م توليه��ا من قب��ل الق�ساة 
الفد رالي��ن االمريكي��ن، وملقا�ساته��ا جه��ات ع�سكرية 
امريكي��ة. ونقل��ت الوكال��ة عن املرك��ز ال��دويل للحقوق 
واحلري��ات: "ا�ستغرق��ت هذه الق�سية وقت��ا طويل، لكننا 
االن يف غما ر املراحل النهائية، و�سيتم حتقيق العدالة".
ونوه��ت الوكال��ة يف نهاي��ة تقريره��ا، ب��ان املعتقل��ن 
الكهربائ��ي، واالعت��داءات  ال�سع��ق  العراقي��ن واجه��وا 
اجلن�سي��ة، واحلرمان م��ن احلوا�ش، واالعدام��ات الزائفة 
ال�ساخرة. باال�ساف��ة اىل ك�رش اال�سلع، وتهديد عوائلهم، 

وجميع انواع التعذيب االخرى.

اأك��رث م��ن 50 منطق��ة وح��ي للع�سوائي��ات يف كربلء 
تع��اين قل��ة اخلدم��ات اىل جان��ب الفق��ر املدق��ع الذي 
يعي�س��ه اغلب �سكان ه��ذه االحياء الت��ي تكونت نتيجة 
�سوء تخطيط احلكومات املحلية وعدم حل ازمة ال�سكن 
لتتفاق��م امل�سكل��ة ب�سكل بات من ال�سع��ب حلها .وقال 
مدي��ر بلدية كربلء امنا ر الرفيع��ي ل�»اجلو رنال نيوز« 
ان " م��ن اهم ا�سباب انت�سا ر الع�سوائيات يف املحافظة 
هو ايقاف توزيع قطع اال را�سي ال�سكنية على ال�رشائح 
امل�سمول��ة م��ن املوظفن واملواطن��ن "مبينا ان " ربع 
الب�ستن��ة  ان  باعتب��ا ر  ع�سوائي��ات  كرب��لء  حمافظ��ة 

املج��او رة له��ذه املحافظ��ة حاليا ع�سوائي��ات كما ان 
اك��رث ال�ساح��ات يف املحافظ��ة ا�سُتغل��ت كع�سوائي��ات 
"م�س��ريا اىل ان " وجود 50 حيًا ع�سوائيًا ي�سكل عبئًا 
عل��ى بلدي��ة كرب��لء ب�سب��ب قل��ة االمكان��ات املادي��ة 
واخلدمي��ة فاملعان��اة ا�سبح��ت كب��رية من ج��راء قلة 
التخ�سي�س��ات املالي��ة "م��ن جانبه اك��د ع�سو جمل�ش 
حمافظة كربلء  ر�سا ال�سيلوي ل�»اجلو رنال نيوز« ان 
" اكرث من 500 م�رشوع متوقف ون�سبة االجناز فيها 
ت��رتاوح ما ب��ن 70N90 % وال ن�ستطيع ان نقدم لها 
�س��يء "مو�سحا ان " حكومة كربلء تعول على اللجنة 
العلي��ا امل�سّكلة يف امان��ة جمل�ش الوز راء بالتعاون مع 

االمم املتحدة باال�سافة اىل وزا رة التخطيط "

اك��د خرباء ان م�س��ري امل�سوؤول��ن االكراد ا�سب��ح  رهنًا باج��راء ا�ستفتاء 
ا�ستق��لل كرد�ست��ان من عدمه . وق��ال اخلبري القانوين عل��ي التميمي يف 
ت�رشي��ح ل�»اجلو رن��ال ني��وز«،:" يف حال اإج��راء ا�ستفت��اء االنف�سال عن 
الع��راق واإنه��اء ال�رشاك��ة بن العرب واالأك��راد فان ذل��ك �سيكون خمالفة 
للد�ستو ر العراقي املادة) 1( النه مل ترد يف الد�ستو ر مادة ت�سمح للأقاليم 

باإجراء اال�ستفتاء واإن�ساء دولة خا�سة بها" .
وا�ساف اي�سا "يف حال اإجراء اال�ستفتاء، فاإن على ال�سلطتن الت�رشيعية 
والتنفيذي��ة اتخ��اذ خط��وات باإقالة املوظف��ن من د رجة مدي��ر عام فما 
فوق م��ن منا�سبهم النهم ا�سبحوا ينتمون اىل دولة اخرى وفيما يخ�ش 
الربمل��ان فمن املفرت���ش ان ي�سوت عل��ى اقالتهم وفق قان��ون ا�ستبدال 
اع�ساء جمل�ش النواب  رقم )7 ( و )6( لعام 2007 بنواب عرب اخرين".

وتاب��ع :" اأم��ا يف ح��ال عدم ح�س��ول اال�ستفتاء ف��اإن احلكوم��ة العراقية 
مطالب��ة باتخ��اذ تداب��ري �سا رمة م��ن �سمنها اإنه��اء ا�سكالي��ة املناطق 
املختل��ف عليها وحل م�سكلة  رئا�سة م�سعود با رزاين املنتهية �سلحيته، 
وكذل��ك  رقابة الربمل��ان ومعاقبته للنواب الذين اأي��دوا اال�ستفتاء واتخاذ 

اجراءات بحقهم". 
وع��ن االج��راءات املمكن اتخاذه��ا، ق��ال التميمي اإن اخلط��وات املمكنة 
قانون��ًا ه��ي اقالة اع�س��اء املجل���ش او ا�ستبدالهم او احالته��م اىل جلان 
حتقيقي��ة، لك��ن ال�س��وؤال ه��ل يح�سل ذل��ك ام ان��ه يعتمد عل��ى التوافقات 
ال�سيا�سية؟ اىل ذلك ك�سف النائب عن التحالف الوطني حممد امل�سعودي، 
االأح��د، ع��ن توجه نياب��ي الإقالة جمي��ع الرت��ب الع�سكرية الت��ي يتوالها 
االأك��راد من منا�سبهم، يف حن اأكد نية الربملان اإقالة  رئي�ش اجلمهو رية 
ف��وؤاد مع�سوم فو ر انتهاء اال�ستفتاء. وقال امل�سعودي يف ت�رشيح او ردته 
�سحيفة “الوطن” ال�سعودية، اإن “القوى ال�سيا�سية الرئي�سية يف الربملان 

تريد الت�سوي��ت على اإقالة  رئي�ش اجلمهو رية ف��وؤاد مع�سوم فو ر االنتهاء 
من ا�ستفتاء اال�ستقلل”، م�سريا اإىل اأنه “توجد توجهات الإقالة كل الرتب 
الع�سكرية م��ن منا�سبها التي يتوالها اأكراد، وطرد املوظفن االأكراد من 
االأجه��زة االأمنية، وجتمي��د ح�سة اإقلي��م كرد�ستان م��ن امليزانية العامة 

البالغة 17%.
وب�س��اأن احتمالي��ة وجود تدخ��ل ع�سكري، اأك��د امل�سع��ودي، اأن “التدخل 
الع�سك��ري يف املناط��ق املتنازع عليه��ا م�رشوط بوق��وع مواجهات بن 
املكونات العربية وغريها وبن القوات واالأمن الكردي املنت�رشة يف هذه 

املناطق”.
وم��ن املقر ر الت�سويت على ا�ستفت��اء ا�ستقلل اإقليم كرد�ستان عن العراق 
الي��وم االثن��ن )25 اأيل��ول 2017(، عل��ى الرغ��م م��ن الرف���ش ال�سعبي 
وال�سيا�س��ي والعربي والدويل واالإقليمي للخط��وة، و�سط تهديدات بتدخل 

ع�سكري.

قل��ة االأع��داد املوجودة م��ن قوات االأم��ن يف االأق�سية 
والنواح��ي دفعتها اىل اال�ستعان��ة بالع�سائر للم�ساندة 
والدعم الأماكن وجود ال�رشطة ومناطق توزيعها، لكن 
هذا االإجراء جوبه بالرف�ش من قبل جمل�ش املحافظة 
والأ�سب��اب خمتلف��ة . وق��ال ع�س��و جمل���ش املحافظة 
�سهيد الغالب��ي ل�»اجلو رنال نيوز« اإن "الرف�ش هو من 
ب��اب احليطة واحل��ذ ر ولي�ش ان نعال��ج اخلطا باخلطاأ، 
فالع�سائ��ر لها دو ر ولكن لي�ش ب��ان تتحول اىل تنظيم 
ع�سك��ري ومن املمك��ن ا�ستدعائه��ا يف اأوقات حمددة 
فق��ط.  واأك��د الغالب��ي ان عملي��ة ا�ستمال��ة الع�سائ��ر 
وو�سعه��ا يف مواق��ع ال�سلط��ة االمني��ة �سي�سعن��ا يف 
عزل��ة ع��ن القانون وعملي��ة تنفي��ذه و�سيخل��ط اأو راق 

امل�سوؤولي��ة االمنية وجعلها منق�سمة ومت�ستتة . وا�سا ر 
اإىل ان "نزاعات الع�سائر يف �رشق النا�رشية ال تنتهي، 
وهذه احد االأ�سباب واملحاذير من اتخاذ خطوة و�سع 
زعم��اء القبائل لفر�ش االأم��ن، وال�سبب االخر هو قيام 
قي��ادة ال�رشط��ة بو�س��ع خط��ة متكامل��ة، واذا اأ رادت 
الع�سائ��ر فلتن�س��ق م��ع الق��ادة وان ال تعم��ل مبفردها 
وحتمل ال�سلح لوحده��ا". وا�ساف اأن "على احلكومة 
تفعيل جمال�ش اال�سن��اد واعلن ا�سماء  روؤ�ساء اللجان 
االمني��ة يف املجال�ش، وبهذا االإجراء ال�سحيح �سيكون 
قانوني��ًا يف جمي��ع  االمني��ة  الق��وات  م��ع  التع��اون 
القواط��ع ويف اي منطقة باملحافظ��ة. يذكر ان ق�ساء 
اال�س��لح �رشق��ي ذي ق��ا ر ق��ام باال�ستعان��ة بابن��اء 
الع�سائ��ر واملواكب احل�سينية لفر���ش االمن وتعوي�ش 

النق�ش احلا�سل يف عنا�رش ال�رشطة يف املدينة .
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