
ع�سكرية  عملية  انطالق  الثالثاء,   , بغداد  يف  اعلن 
هجومية بدعم من �سالح الطريان لتحرير ق�ساء احل�رض 

ومدينته التاريخية جنوب املو�سل.
اإن  اال�سدي  احمد  ال�سعبي  احل�سد  با�سم  الناطق  وقال 
اهلل"  ر�سول  "حممد  ا�سم  حمل  الثالثاء  انطلق  هجوًما 
من  ب��ه  املحيطة  واملناطق  احل�رض  ق�ساء  لتحرير 
انه يف ذكرى املبعث   , �سيطرة تنظيم داع�ش مو�سًحا 
ليوم  االوىل  الفجر  �ساعات  وم��ع  ال�رضيف  النبوي 
الثالثاء انطلقت عمليات حممد ر�سول اهلل, حيث الزحف 
  , منهم  وتطهريها  االر�ش  وحترير  الدواع�ش  ملالحقة 
ثالثة  ومن  توجهت  ال�سعبي  احل�سد  قوات  "ان  م�سيًفا 
به  املحيطة  واملناطق  احل�رض  ق�ساء  لتحرير  حماور 
املدينة  االإرهابية, ولتكون هذه  الع�سابات  براثن  من 
العراقية املمتدة يف عمق التاريخ �ساهدة على بطوالت 
وت�سحيات ابنائكم من ابناء احل�سد ال�سعبي, كما كانت 

�ساهدة على اجرام الدواع�ش ووح�سيتهم".
قوات  ا�ستطاعت  االوىل,  ال�ساعات  يف  انه  اىل  وا�سار 
وهي  الق�ساء,  �سمايل  القرى  من  عدد  حترير  احل�سد 
طريان  من  وا�سناد  وبدعم  اأهدافها  باجتاه  تنطلق 

اجلي�ش.
وكان الطريان العراقي �سن يف الثالث ع�رض من ال�سهر 
احلايل �رضبة جوية ا�ستهدفت جتمًعا كبرًيا لداع�ش يف 
لداع�ش,  عن�رًضا   15 قتل  عن  ا�سفرت  احل�رض  ق�ساء 
"اأمنية  ب�  القادة, وهم م�سوؤول ما ي�سمى  3 من  بينهم 
ب والية  ي�سمى  ملا  االإداري  وامل�سوؤول  احل�رض" ونائبه 
�سن  ينوون  كانوا  بجروح  اآخرين  واإ�سابِة  اجلزيرة, 

هجوم على مناطق خمتلفة .

تركيا  “ا�ستمرار  اإن  بيان,  يف  حممد  �سيخ  وق��ال 
بق�سف االأرا�سي العراقية بال�سالح اجلوي هو مبثابة 
ت�سعيد واعتداء وا�سح على ال�سيادة العراقية وخرق 
لكل املواثيق الدولية واتفاقات ح�سن اجلوار, و�سيوؤثر 
ويزعزع  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  يف  حتما 
القوات  وال�سيما  املنطقة  يف  واال�ستقرار  االأم���ن 
يف  كبرية  ع�سكرية  معارك  اليوم  تخو�ش  العراقية 

املو�سل �سد تنظيم داع�ش االأرهابي”.
واعرب �سيخ حممد عن , ا�ستيائه ال�سديد لهذا التجاوز 
غري املربر واالنتهاك ال�سافر ل�سيادة العراق, مطالبا 
يف الوقت ذاته احلكومة االحتادية يف بغداد بالتدخل 
مذكرة  لت�سلميه  الرتكي  ال�سفري  وا�ستدعاء  الفوري 
احتجاج باملوقف الر�سمي الراف�ش لهذه االأعتداءات 

املتكررة من اجلانب الرتكي.
ياور,  جبار  البي�سمركة  وزارة  العام  االأمني  اأكد  كما 
العمال  ح��زب  مل��واق��ع  ال��رتك��ي  ال��ط��ريان  ق�سف  اأن 
م�سريا  االأوىل,  لي�ست  �سنجار  جبل  يف  الدميقراطي 
اإىل اأن االأجواء العراقية منتهكة منذ �سنوات من قبل 

تركيا.
وقال ياور, اإن "الق�سف الرتكي الذي ا�ستهدف مواقع 
)�سمايل  �سنجار  جبل  يف  الكرد�ستاين  العمال  حلزب 
القوات  بها  تقوم  التي  االأوىل  املرة  لي�ست  العراق(, 
"هناك  اأن  مبينا  العراقية",  احلدود  بق�سف  الرتكية 
بالطائرات وال�سواريخ واملدافع على  ق�سفًا م�ستمراً 

املناطق كافة ".
واأ�ساف, اأن االأجواء واالأرا�سي العراقية منتهكة منذ 
احلكومة  تبادر  ومل  �ساعة,   24 مدار  وعلى  �سنوات 

االحتادية باأي رد حول تلك االنتهاكات.
يف  البي�سمركة  قوات  لواء  قائد  اأو�سح  جانبه,  من 
من  كبرياً  "عدداً  اأن  اأم��ي��دي,  هكار  �سنجار  ق�ساء 
القواعد واملواقع على جبل �سنجار ُق�سفت" .. وقال 
من   2:10 ال�ساعة  عند  ق�سفت  تركية  "مقاتالت  اإن 
اأب��داً  نتوقع  نكن  ومل  �سنجار,  جبل  الثالثاء,  فجر 

هجومًا كهذا, واإال كنا اتخذنا التدابري الالزمة".
واأ�ساف قائد لواء قوات البي�سمركة يف ق�ساء �سنجار, 
من  مقاتلني   5 حياة  فقدان  عن  اأ�سفر  "الهجوم  اأن 
البي�سمركة , واإ�سابة 9 اآخرين ُنقلوا اإىل م�ست�سفيات 

دهوك".
وا�سار اإىل اأن , مناطق كثرية ُق�سفت يف �سنجار, وقد 
اآ�سيا(, ومن املوؤ�سف  كانت قاعدتنا قريبة من )برج 
اأنه على الرغم من مطالبة حزب العمال الكرد�ستاين 

اأكرث من مرة باإخالء تلك املنطقة لكي ال يعر�سوها 
اأيام  ب�سعة  وقبل  ذلك,  يفعلوا  مل  اأنهم  اإال  للق�سف, 
منطقة  الكرد�ستاين يف  العمال  مواقع حلزب  ُق�سفت 
خ�سائر  املدنيون  وتكبد  ذاتها,  بالطريقة  )اأميدي( 

فادحة".
اإن مقاتالتنا  الرتكي يف بيان  يف حني قال اجلي�ش 
ق�سفت جبل �سنجار واملناطق احلدودية يف �سوريا, 
تلك  يف  الكرد�ستاين  العمال  حزب  مقار  م�ستهدفة 

املناطق.
ا�ستخدم  الكرد�ستاين  العمال  ح��زب  ان  وا���س��اف 
املنطقتني مراراً لنقل امل�سلحني واالأ�سلحة والقنابل, 
واأن املواد ا�ستخدمت يف هجمات على مواقع للجي�ش 
الرتكي, ومن بني اأحدثها تفجري يف مدينة ديار بكر 

بجنوب �رضقي البالد.

يف �سياق مت�سل دعا برملان اإقليم كرد�ستان, جمل�ش 
لرتكيا  ت�سمح  التي  االتفاقيات  الغاء  اىل  ال��ن��واب 
بق�سف العراق منذ 30 عامًا, ويف حني عرب عن ادانته 
الكرد�ستانية  القرى  على  امل�ستمر  الرتكي  للق�سف 
طالب  الكرد�ستاين,  العمال  ح��زب  حماربة  بحجة 
طريق  عن  العمال  حزب  مع  اخلالفات  بحل  تركيا 

احلوار ال�سيا�سي بعيداً عن لغة احلرب وال�سالح.
طارق  كرد�ستان  لربملان  االإعالمي  امل�ست�سار  وقال 
اىل  مدعو  االحت���ادي  ال��ن��واب  "جمل�ش  ان   , جوهر 
العراق  بق�سف  لرتكيا  ت�سمح  التي  االتفاقيات  الغاء 
اجل  من  ال�سابق  النظام  وقعها  والتي  عام   30 منذ 
اىل  النظر  الفتًا  عليهم",  والت�سييق  االكراد  مالحقة 
ان "احلكومة االحتادية والربملان كان من املفرت�ش 
ان  مبا   2003 ع��ام  بعد  اتفاقات  هكذا  يلغيا  ان 

ثم ال يجب  , ومن  النظام  من  ا�سبحوا جزءاً  االكراد 
اإبقاء هكذا اتفاقيات ال�ستهداف حقوقهم".

ورف�سنا  ادانتنا  ع��ن  نعرب  اننا  ج��وه��ر,  واأو���س��ح 
الكرد�ستانية  القرى  على  امل�ستمر  الرتكي  للق�سف 
بحجة حماربة حزب العمال الكرد�ستاين والذي يوقع 
القرى  ال�سهداء واجلرحى املدنيني ويدمر  العديد من 
التي بنيت بعد تدمريها يف انتفا�سة 1991, م�سرياً 
اىل ان تركيا مطالبة بحل اخلالفات مع حزب العمال 
احلرب  لغة  عن  بعيداً  ال�سيا�سي  احل��وار  طريق  عن 
وال�سالح حيث ان التجارب ويف عدة دول اثبتت ف�سل 

خيار ال�سالح مبواجهة ال�سعب الكردي.
خليل,  حمما  �سنجار,  قائممقام  وط��ال��ب   ه��ذا 
العمال  وح��زب  تركيا  بني  امل�ساكل  ت�سفية  بعدم 
فيه  الذي يعاين مبا  �سنجار  الكورد�ستاين يف ق�ساء 

الكفاية". واأردف قائممقام �سنجار بالقول اإن "ق�ساء 
�سنجار ُمدمر اأ�سا�سًا, وهناك اآالف ال�سهداء واجلرحى 

واملفقودين, وال يتحمل املزيد من االأزمات".
الق�سف  الذين �سقطوا نتيجة  "ال�سهداء  اأن  اإىل  م�سرياً 
الرتكي جميعهم من البي�سمركة, واملدنيون يعي�سون 

حالًة من الهلع".
مقتل  الثالثاء,  اأعلنت,  كردية  اعالم  و�سائل  وكانت 
جوي  بق�سف  البي�سمركة  من  عن�رضا   14 وا�سابة 
للطائرات الرتكية على مقار حزب العمال الكرد�ستاين 

يف جبل �سنجار.
علي  النيابية  القانون  دولة  كتلة  رئي�ش  وا�ستنكر   
االأديب, الق�سف الرتكي لق�ساء �سنجار يف حمافظة 
نينوى, عادا ذلك تعديا �سافرا على ال�سيادة وت�سعيدا 
�سد  ر�سمية  �سكوى  تقدمي  اإىل  دعا  حني  يف  خطرا, 

تركيا لدى جمل�ش االأمن.
العراقية  “على احلكومة  اإن   , االأديب يف بيان  وقال 
�سد  الدويل  االمن  جمل�ش  اىل  ر�سمية  �سكوى  تقدمي 
ال�سوؤون  يف  ب��ا���رضار  وتدخلها  النتهاكها  تركيا 
ال�رضكات  ازاء  حازمة  اإج���راءات  واتخاذ  العراقية, 

الرتكية العاملة يف العراق”.
ال�سيا�سية  القوى  دعم  “�رضورة  اإىل  االأدي��ب  ودع��ا 
مواقفها,  وم�ساندة  احلكومة  الج��راءات  وال�سعبية 
للتعبري عن وحدة املوقف العراقي بوجه االعتداءات 
بها  تقوم  التي  املتكررة  واالنتهاكات  اخلارجية 

تركيا”.
غرب  يف  تقع  ق�ساء  ومركز  عراقية  مدينة  و�سنجار 
مدينة  وتبعد عن  �سنجار,  على جبل  املو�سل  مدينة 
املو�سل 80 كيلومرتاً, ت�سكنها اغلبية من االيزيديني 
عدد  ويبلغ  والعرب,  واالك��راد  الرتكمان  من  واقلية 

�سكانها 100 الف ن�سمة.
املو�سل يف  داع�ش على مدينة  تنظيم  وعقب هجوم 
الثالث  يف  التنظيم  قام   ,2014 يونيو  من  العا�رض 
�سنجار  مدينة  على  بالهجوم  الالحق  اغ�سط�ش  من 
�سكان  �سد  املجازر  بارتكاب  وبداأ  نفوذه,  لتو�سيع 
وقامت  خا�ش,  ب�سكل  منهم  وااليزيديني  املدينة 
الن�ساء  واختطاف  املدينة  و�رضقة  بنهب  عنا�رضه 
افعال  ادان��ة  اىل  املتحدة  االمم  دف��ع  ما  و�سبيهن, 
االن�سانية.  �سد  حرب  جرائم  وعّدتها  هذه  التنظيم 
وبداأت العائالت بالنزوح اىل جبل �سنجار خوفًا من 
املجازر والتعذيب والقتل. وبعد �سن التحالف الدويل 
فك  مت  البي�سمركة,  ق��وات  وتقدم  جوية,  �رضبات 
احل�سار عن جبل �سنجار وحترير ال�سكان يف نوفمرب 

من العام نف�سه.
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بغداد_متابعة

اتفاق “سري” بين بغداد وطهران إلنهاء مغامرة بارزاني في االستفتاء و شركاؤه ال نية لهم باالنفصال

الكويت تبدي استعدادها للتعاون مع العراق 
بشأن التعويضات

العراق وإيران يحسمان %90 من ملف ترسيم الحدود 

مصدر أمني: قوات أميركية تستطلع منطقة الصكرة 
غربي األنبار 

بغداد_متابعة : اعلنت الكويت, اأم�ش الثالثاء, ا�ستعدادها للتعاون ب�ساأن خيارات ت�سديد 
العراق ما تبقى من التعوي�سات الناجمة عن حربه على الكويت يف عام 1990, معربة 
عن تقديرها للظروف االقت�سادية واالمنية التي مير بها نتيجة انخفا�ش ا�سعار النفط 
واحلرب على ع�سابات داع�ش االرهابية. ونقلت و�سائل اعالم كويتية عن رئي�ش جمل�ش 
الكويت  “دولة  ان  قوله  امل�سف,  اأحمد  خالد  التعوي�سات,  لتقدير  العامة  الهيئة  ادارة 
م�ستعدة لدرا�سة اخليارات امل�ستقبلية الرامية اىل �سمان ا�ستمرار ت�سديد الطرف العراقي 
مبلغ 4.6 مليار دوالر امريكي يف اطار التعوي�سات عن خ�سائر العدوان العراقي عليها 
عام 1990”. واأ�ساف ان ,  الكويت تفاعلت اإيجابيا مع القرار الذي اتخذه جمل�ش اإدارة 
2016 و�سجع كال من  ال�81 يف  االأخرية  للتعوي�سات يف دورته  املتحدة  االأمم  جلنة 
اإىل  الرامية  امل�ستقبلية  اخليارات  ب�ساأن  التعاون  على  والعراقية  الكويتية  احلكومتني 
توؤكد  اإذ  الكويت  دولة   , اأن  وتابع  الكويت.  ل�سالح  املبلغ  هذا  ت�سديد  ا�ستمرار  �سمان 
اأهمية ا�ستمرار مهام ودور جلنة االأمم املتحدة للتعوي�سات وتوؤكد اأي�سا اأهمية ا�ستكمال 
جمل�ش االإدارة للم�سوؤوليات املنوطة به ح�سب قرارات جمل�ش االأمن ومقررات جلنة االأمم 
املتحدة للتعوي�سات فاإنها تتفهم يف الوقت نف�سه االأو�ساع االأمنية واالقت�سادية يف 
العراق ومن هنا فقد تفاعلت اإيجابيا مع طلبات التاأجيل ال�سابقة كافة التي طالب بها 

االأ�سقاء يف العراق.

من   90% الثالثاء, ح�سم  اأم�ش  واإيران,  العراق  وزيرا خارجية  اأعلن   : بغداد_متابعة 
ية التعاون يف  ملف تر�سيم احلدود بني البلدين خالل املدة املا�سية, فيما اأكدا على اأهمِّ
اجناز ملفِّ االأنهار امُل�سرَتكة بني البلدين. وذكر بيان ملكتب وزير اخلارجية اإبراهيم 
اجلعفري , اأن “اجلعفري التقى نظريه االإيراين حممد جواد ظريف على هام�ش ُمنتدى 
اأبرز  مناق�سة  اللقاء  خالل  وجرى  اأثينا,  ة  اليونانيَّ العا�سمة  يف  العريقة  احل�سارات 
الق�سايا التي تهمُّ بغداد وطهران, و�ُسُبل تعزيزها مبا يخدم م�سالح ال�سعبني اجلارين, 
الدوليَّة  واجُلُهود  االإرهابيَّة,  داع�ش  ع�سابات  �سّد  احلرب  ر  تطوُّ بحث  اإىل  اإ�سافة 
�رضورة  اأكدا  اجلانبني  اأن  البيان,  واأ�ساف  املنطقة”.  وا�ستقرار  اأمن,  لدعم  املبذولة 
%90 منه خالل  اأنَّ هذا امللفَّ قد �سهد ح�سم  ا�ستكمال تر�سيم احلدود الربِّية خا�سة 
بني  امُل�سرَتكة  االأنهار  ملفِّ  اجناز  يف  التعاون  ية  اأهمِّ تاأكيد  وجرى  املا�سية,  املدة 

البلدين؛ حللِّ م�سكلة امللوحة التي تعانيها االأرا�سي العراق�يَّة.

عن  ,الثالثاء,  اأم�ش  االنبار  حمافظة  يف  اأمني  م�سدر  ك�سف   : نيوز  اجلورنال  االأنبار/ 
ا�ستطالع منطقة ال�سكرة وبحرية القاد�سية من قبل قوات امريكية ترافقها قوات خا�سة 

من مقاتلي الع�سائر .
وقال امل�سدر ملرا�سل )اجلورنال نيوز(, ان" قوات امريكية و�سلت االن اىل منطقة ال�سكرة 
خا�سة  وقوات  الع�سائري  احل�سد  من  قوات  ترافقها  االنبار  غربي  حديثة  غرب  جنوب 
القاد�سية". وا�ساف  ال�سكرة وبحرية  االمريكي ال�ستطالع مناطق  الطريان  مدعومة من 
ان" القوات االمنية من اجلي�ش وال�رضطة يف مدن اعايل الفرات مل تبّلغ مبهام هذه القوة 
االمريكية التي ت�ستطلع املناطق الغربية بني احلني واالخر من دون معرفة ا�سباب ونتائج 
عملياتهم". وا�سار امل�سدر ان" القوات االمريكية تنفذ عمليات منفردة وخا�سة من دون 

م�ساركة القوات العراقية وعدم تو�سيح مهام عملهم وما تو�سلوا اليه من عمليات".

الكرد يستنجدون بالحكومة: استمرار تركيا بقصف األراضي العراقية خرق لكل المواثيق الدولية 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأدان نائب رئي�س الربملان 
اآرام �شيخ حممد، اأم�س 

الثالثاء، ق�شف الطريان 
الرتكي ق�شاء �شنجار والقرى 

التابعة له يف حمافظة 
نينوى، مطالبا احلكومة 

االحتادية بالتدخل الفوري 
وا�شتدعاء ال�شفري الرتكي 

لت�شلميه مذكرة احتجاج.

بغداد_ خاص

ويف اجلان��ب االمن��ي ي��ربز دور �سليم��اين يف اإقلي��م 
كورد�ست��ان العراق لكون��ه قائد ق��ّوة ع�سكرّية واأمنّية 
اأمن��ّي  موؤّث��رة يف املنطق��ة. ول��دى طه��ران ح�س��ور 
وا�س��ع يف اإقلي��م كورد�ست��ان الع��راق. وع��ن ن�ساطات 
اإي��ران االأمنّي��ة يف كورد�ست��ان الع��راق, ق��ال هيم��ن 
�سي��دي, وه��و ع�س��و �ساب��ق يف جلن��ة قي��ادة احل��زب 
العقدي��ن  "يف  االإي��رايّن  الكورد�ست��ايّن  الدميقراط��ّي 
املا�سي��ني, نّف��ذت اإي��ران ع���رضات العملّي��ات االأمنّية 
داخل اأرا�س��ي كورد�ستان الع��راق. واغتالت الع�رضات 
الكوردّي��ة وق�سف��ت مق��ار  اأع�س��اء املعار�س��ة  م��ن 
عق��ب  االإي��رايّن  الكورد�ست��ايّن  الدميقراط��ّي  احل��زب 
اجتياحها اأرا�سي كورد�ستان العراق". ويقول املحلل 
اال�سرتاتيجي اح�سان ال�سمري بهذا ال�سدد ان االحزاب 

الكردي��ة لديه��ا عالق��ة طيب��ة مع اي��ران, وطه��ران ال 
ت�سمح بامل�سي نح��و الدولة الكردية وهذا يهدد امنها 
القومي ول��ن ت�سمح بهذا املو�سوع , وا�ساف ال�سمري 
يف ت�رضيح للجورنال ان انق��رة وطهران �ستتحالفان 
ول��و اختلفا يف كثري من م�ساح��ات ال�رضاع االقليمي 
ولكنها �سيتفقان يف كل االحوال على اي خطوة ميكن 
ان مت�سي باقليم كرد�ستان العراق نحو دولة جديدة .
وتوق��ع املحل��ل اج��راءات ت�سعيدية ب�س��كل كبري وقد 
تك��ون جمهوري��ة مهاب��اد �سيناري��و ميك��ن ان يطبق 
م��ن جديد ,مبين��ا ان "اال�ستفتاء ميك��ن ان يتم لكن ال 
ات�س��ور بان الك��رد �سيم�س��ون باجتاه اع��الن الدولة 

ب�سبب امل�سدات العراقية واالقليمية والدولية".
ويف كل االح��وال ميك��ن اأن ي�ستخدم �سليم��اين اأدوات 
اإي��ران الدبلوما�سّية واالإقت�سادّي��ة واالأمنّية للحيلولة 
دون ا�ستق��الل االإقلي��م. اخلبري يف ال�س��وؤون الكوردّية 

كام��ران مت��ني يق��ول ل��و ح�س��ل اال�ستفت��اء بالفعل, 
واّتخذت القيادة الكوردّية اخلطوات باجّتاه اال�ستقالل 
الفعل��ّي, فم��ن املحتم��ل اأن يحّرك �سليم��اين احلكومة 
املركزّية يف بغداد �سّد االإقليم. واأي�سًا, ميكن اأن تّتخذ 
اإي��ران وجود الق��ّوات املعار�س��ة الكوردّي��ة االإيرانّية 
يف االإقلي��م ذريع��ة للتدّخل الع�سكرّي في��ه. ومن جهة 
اأخ��رى, ت�ستطيع اإي��ران اأن تدخل يف حل��ف مع تركيا 
لل�سغ��ط على االإقليم. واأخ��رياً, ميكن حلر�ش الثورة يف 
اإي��ران اأن يحّرك جماعات �سنّي��ة كوردّية متطّرفة �سّد 
حكوم��ة االإقلي��م, كم��ا فع��ل يف بداية العق��د املا�سي 
حينم��ا دع��م حر�ش الث��ورة جماع��ة اأن�س��ار االإ�سالم 
بهدف احل�س��ول على تنازالت �سيا�سّي��ة من االإقليم". 
وعل��ى الرغم م��ن امتالك اإي��ران اأدوات �سغ��ط موؤّثرة 
عل��ى االإقليم وحت��ّركات �سليماين يف اجّت��اه منعه من 
احل�س��ول على املزيد من اال�ستقالل, فقد متّكن االإقليم 

م��ن ك�سب امتي��ازات كبرية يف ال�سن��وات املا�سية يف 
ظ��ّل دع��م دويّل اأمريك��ّي . وكان احل��زب الدميقراطي 
الكردي��ة يف  االح��زاب  "اتف��اق  اعل��ن  الكورد�ست��اين 
كركوك على م�ساركة املحافظة واملناطق امل�ستقطعة 
اقلي��م كورد�ست��ان".  انف�س��ال  با�ستفت��اء  و�سموله��ا 
وق��ال القي��ادي �س��الح دل��و م�س��وؤول جمل���ش قيادة 
كرك��وك وكرميان للح��زب الدميقراط��ي الكورد�ستاين 
يف موؤمت��ر �سحف��ي ح���رضه مرا�س��ل اجلورن��ال  " ان 
عملي��ة االإ�ستفت��اء �ستجرى يف كركوك وق��د ح�سم هذا 
االأم��ر, وانهم �سكلوا جلنة للقيام بزيارات اىل االأحزاب 
والق��وى واملكون��ات االأخرى.وا�س��اف دل��و " بعد ان 
�سيفن��ا اجتم��اع االح��زاب الكرد�ستاني��ة مت االتف��اق 
عل��ى م�ساركة كركوك واملناطق امل�ستقطعة با�ستفتاء 
كورد�ست��ان و كلما كان ال�سعب الكوردي موحداً حقق 

جناحات وانت�سارات, 

تتمة صفحة 1


