
 اأكد ائتالف دولة القانون، ـ اكرب تكتل يف الربملان، الثالثاء، تزوير ن�سبة 
اقليم كرد�ستان كما ظهرت يف مقاطع  ا�ستفتاء  بـ”نعم” على  الت�سويت 
باتخاذ جملة من  املركزية  احلكومة  ، مطالبا  االثنني  ام�س  اول  الفيديو 
ال�سيهود  النائب حممد  االئتالف  وقال ع�سو  ما ح�سل.  االإجــراءات �سد 
مقاطع  يف  علني  ب�سكل  ظهرت  التزوير  عملية   ” ،اإن  نيوز«  لـ»اجلورنال 
نتائج   ” ان  مبينا  االجتماعي”،  التوا�سل  مواقع  تداولتها  التي  الفيديو 
اال�ستفتاء حرب على ورق كما اأعلنت احلكومة العراقية لكونه غري �رشعي 
املتحدة  االأمم  قبل  من  به  معرتف  وغري  قانوين  اثر  اأي  عليه  يرتتب  وال 
والدول االإقليمية ناهيك عن رف�س الكتل ال�سيا�سية”. و�سدد ال�سيهود على 
جمل�س  بها  األزمها  التي  االإجراءات  من  جملة  العراقية  احلكومة  “اتخاذ 
النواب اول ام�س االثنني يف اتخاذ القرارات املهمة واحلا�سمة، وياأتي على 
بارزاين،  م�سعود  ال�رشعية(  )فاقد  االقليم  رئي�س  �سد  دعوة  تقدمي  راأ�سها 
لدى املحاكم الدولية واملحكمة العراقية”. كما حتدث املحلل ال�سيا�سي، 
اإح�سان ال�سمري، عن ارتفاع ن�سبة الت�سويت على اال�ستفتاء قائال :”كان 
متوقعًا ان تكون الن�سبة مرتفعة خ�سو�سا يف ظل التحدي الإقامته ومت�سك 
رئا�سة االإقليم بق�سية اال�ستفتاء”. ولفت االنتباه اىل ان” عملية التزوير 
وا�سحة من خالل مقاطع الفيديو التي انت�رشت”، م�سرياً اىل ان” الق�سية 
واجبارهم  النا�س  على  الت�سييق  بعملية  وامنا  فقط  بالتزوير  ترتبط  ال 
على الت�سويت ، ومن ثم فان اال�ستفتاء برمته ال قيمه له”. وكانت موقع 
�سبتمرب/   25 االثنني  م�ساء  ن�رشت  “في�سبوك”،  االجتماعي  التوا�سل 
كرد�ستان  اإقليم  يف  اال�ستفتاء  اأ�سوات  لتزوير  م�سورا  ت�سجيال  اأيلول، 
العراق بعد اأن بداأ الت�سويت عليه يف اليوم ذاته على الرغم من املخاوف 
قائد  اأكد  كما  بغداد.  االحتادية يف  احلكومة  ورف�س  والدولية،  االإقليمية 
القائد  اإمرة  حتت  احل�سد  باأن  اخلزعلي،  قي�س  احلق،  اأهل  ع�سائب  حركة 

العام للقوات امل�سلحة، حيدر العبادي.
وقال اخلزعلي خالل اجتماع قادة احل�سد ال�سعبي مع رئي�س الوزراء القائد 
العام للقوات امل�سلحة، حيدر العبادي، بح�سب بيان ملكتب رئي�س الوزراء، 
كله”،  العراق  عن  يدافع  ال�سعبي  “احل�سد  ،اإن  »اجلورنال«  عليه  واطلعت 

م�سرياً اإىل اأن “احل�سد ت�سكل بفتوى املرجعية”.
للقوات  العام  القائد  اإمرة  حتت  ال�سعبي،  “احل�سد  اإن  اخلزعلي  واأ�ساف 

امل�سلحة حيدر العبادي”.
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بغداد_ فاطمة عدنان

كردستان في مواجهة عاصفة من العقوبات االقتصادية وهروب جماعي للشركات العاملة في اإلقليم دولة القانون: بارزاني يجهد لتأجيل انتخابات 2018

إسبانيا تؤكد دعمها للعراق والوقوف إلى 
جانب سيادته ووحدة أراضيه

الجبوري: نقف مع الحكومة في إيجاد مخرج 
ألزمة االستفتاء 

بغداد_ متابعة اكد رئي�س جمل�س النواب، �سليم اجلبوري، الثالثاء، وقوف املجل�س اىل 
"التاأريخية" يف اقليم كرد�ستان،  اإيجاد خمرج الأزمة اال�ستفتاء  جانب احلكومة يف 

مبينا ان اال�ستمرار فيها �سيكون له اأبلغ واأخطر االأثر على العراق.
وقال اجلبوري، خالل زيارته وزارة الدفاع، ولقائه الوزير عرفان احليايل وعدداً من 
�سباط اجلي�س، ان "وطننا مير بعد معركة االرهاب باختبار لي�س بالهني  حيث كنا 
ن�ستعد ملرحلة البناء واالعمار واإعادة النازحني وب�سط االأمن واال�ستقرار يف املناطق 
املحررة، ولكننا ولالأ�سف ال�سديد نواجه اليوم م�سكلة لي�ست بالهينة تتطلب منا جهداً 
وال�سرب  "احلكمة  ان  مبينا  العراق"،  وحدة  على  للحفاظ  ا�ستثنائيًا  وتكاتفًا  كبرياً 
العزم واحل�سم يف  اأحزمة  �سد  ان ال نرتدد يف  االمتحان على  زادان مهمان يف هذا 

حماية وحدة العراق و�سيادته".
وا�ساف اجلبوري، قائال "اننا نعدكم ببذل ق�سارى جهدنا يف �سبيل ان تنتهي هذه 
االأزمة من دون ان نحتاجكم فاأنتم ذخرنا للدفاع عن حدود الوطن من االأعداء، وما 
نحن ب�سدده يف هذه االيام هو فتنة دخلت بني ابناء اهل البيت الواحد �سيتم �سحب 

فتيلها بحنكة وحلم كبريين بعون اهلل".
واكد اجلبوري، ان "جمل�س النواب يقف اىل جانب احلكومة ويدعم خطواتها احلثيثة 
يف �سبيل اإيجاد خمرج لهذه االأزمة التاأريخية التي اإن ا�ستمرت ال �سمح اهلل �سيكون 

لها ابلغ واخطر االأثر على العراق".

بغداد_ خا�س: ك�سف النائب عن ائتالف دولة القانون جا�سم حممد البياتي ، اليوم الثالثاء 
، عن وجود م�ساٍع لتاأجيل انتخابات 2018 ، يف حني ا�سار اىل ان تاأجيل االنتخابات من 
نيوز«  لـ»اجلورنال  البياتي يف ت�رشيح خا�س  وقال   . بارزاين  م�سعود  اهداف حزب  ابرز 
ملفو�سية  جدد  اع�ساء  الختيار  امل�سكلة  اخلرباء  جلنة  حل  على  ت�رش  جهات  ” هناك  ،ان 
االنتخابات وعدم االعرتاف بنتائجها الإنهاء جمل�س املفو�سني “، م�سيفا ان ” تلك اجلهات 
تعمل على تاأجيل االنتخابات املزمع اإجراوؤها يف عام 2018 “. وا�ساف ،انه ” ال ميكن 
“، موؤكدا ان  الغاء جمل�س املفو�سني من دون وجود بديل وذلك بح�سب القوانني العراقية 
عن  االقليم  النف�سال  �سانحة  فر�سة  �سيكون  االنتخابات  مفو�سية  انتخاب  يف  ” التاأخر 
بارزاين  م�سعود  واليته  املنتهية  كرد�ستان  اقليم  ”رئي�س  ان  اىل  البياتي  وا�سار  العراق”. 
اال�ستفتاء �ستحول  ” فكرة  ان  النظر اىل  “، الفتًا   2018 انتخابات  تاأجيل  يحاول جاهداً 
ولفت   .“ انتخابات  اجراء  دون  من  ديكتاتورية  حالة  اىل  الدميقراطية  حالة  من  العراق 

االنتباه اىل ان ”تاأجيل االنتخابات يعّد من اأحد اهداف حزب بارزاين

بالده  دعم  الثالثاء،  دا�ستي�س،  األفون�سو  ا�سبانيا،  خارجية  وزير  اكد  اجلورنال:  بغداد_ 
اإقليم  ا�ستفتاء  بال�سد من  اننا  اأرا�سيه، مبينًا  �سيادته، وحدة  اإىل جانب  للعراق، ووقوفها 
للم�ساركة  العراق  اإىل  اقت�ساديني  خرباء  �سرت�سل  بالده  اأن  عن  كا�سفًا  العراق،  كرد�ستان 
يف املعر�س االقت�سادي الذي �ستفتتحه بغداد خالل املدة املقبلة. وقال املكتب االعالمي 
"التقى  االخري  اإن  "اجلورنال"،  عليه  اطلعت  بيان  يف  اجلعفري  اإبراهيم  اخلارجية  لوزير 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  هام�س  على  ا�سبانيا  خارجيَّة  وزير  دا�ستي�س  األفون�سو 
املتحدة الدورة الـ72 يف نيويورك، وجرى يف اللقاء بحث م�سار العالقة الثنائية بني بغداد 
واأكد اجلعفري،  البلدين يف املجاالت كافة".  التعاون بني  واآفاق تطوير، وتعزيز  ومدريد، 
وفقًا للبيان، "تطلـع العراق اىل الدعم اال�سباين يف جمال اإعمار املدن املحررة من قب�سة 
اأكرث من �سعيد"،  العراق اىل دعمكم على  "حاجة  اإىل  االإرهابية"، م�سرياً  ع�سابات داع�س 
الفتًا االنتباه يف الوقت نف�سه اإىل اأن "احلروب تت�سبب بتخريب املدن، وما بني يف �سنني 
تهدمه اأيام قليلة من احلرب، وال ت�ستطيع الدولة النهو�س ببنائها حتى اإذا كانت غنية ما 
مل تتعاون معها دول العامل"، مثمنًا "مواقف ا�سبانيا الداعمة للعراق يف خمتلف املجاالت، 

وال�سيما يف جمال احلرب �سد ع�سابات داع�س االإرهابية".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

حذر الأمني العام لالمم 
املتحدة اأنطونيو غوتريي�ش 
من الثار املحتملة ل�ستفتاء 

اقليم كرد�ستان العراق 
يف زعزعة ال�ستقرار يف 

املنطقة، بينما دعا العراق 
املنظمة الدولية اىل دور اكرب 

يف معاجلة اآثار ال�ستفتاء 
واحتواء تداعياته.. يف حني 

رف�ش العبادي اأي حوار او 
نقا�ش مع القليم ب�ساأنه .

واكد الأمني العام احرتامه 
ل�سيادة العراق و�سالمته 

الإقليمية ووحدته .. موؤكًدا 
قلقه من الآثار املحتملة 

ل�ستفتاء القليم يف زعزعة 
ال�ستقرار يف املنطقة.

بني  العالقة  امل�سائل  جميع  حل  ينبغي  اأنه  وراأى 
اإقليم  وحــكــومــة  بــغــداد  يف  ــة  ــادي االحت احلــكــومــة 
ـــوار املنظم  ــالل احل اربــيــل مــن خ كــرد�ــســتــان يف 
ال�سماح  �رشورة  واكد  البناءة.  التوفيقية  واحللول 
االأمم  من  تكليف  بها  �سدر  التي  االأن�سطة  بتنفيذ 
يف  ذلك  يف  مبا  العراق  اأنحاء  جميع  يف  املتحدة 
اإقليم كرد�ستان واأن ت�ستمر من دون معوقات داعًيا 
ال�سلطات املعنية اإىل موا�سلة دعمها، كما نقل بيان 
وقال  الــعــراق.  يف  املتحدة  االمم  لبعثة  �سحايف 
العام،  االأمــني  با�سم  املتحدث  دوغريك  ا�ستيفان 
الدولية  املنظمة  مقر  يف  �سحايف  موؤمتر  خــالل 
بنيويورك ، اإن غوتريي�س يرى اأنه ينبغي حل جميع 
"من  واربيل،  بغداد  حكومتي  بني  العالقة  امل�سائل 
البناءة".  التوفيقية  واحللول  املنظم  احلوار  خالل 
املا�سي  اخلمي�س  اكد  الــدويل  االمن  جمل�س  وكان 
معار�سته ا�ستفتاء اقليم كرد�ستان على اال�ستقالل. 
اأعرب  الـ15،  اأع�سائه  باإجماع  �سدر  بيان  ويف 
املزعزعة  ــاأثــريات  ــت ال اإزاء  "قلقه  عــن  املجل�س 
اإقليم  التي قد تنجم عن م�رشوع حكومة  لال�ستقرار 
كرد�ستان اإجراء ا�ستفتاء ب�سورة اأحادية اجلانب ". 
يف حني دعا العراق منظمة االمم املتحدة اىل دور 
تداعياته.  واحتواء  اال�ستفتاء  اآثار  اكرب يف معاجلة 
جاء ذلك خالل اجتماع عقده رئي�س جمل�س النواب 
لالأمني  املمثل اخلا�س  اجلبوري مع  �سليم  العراقي 
العام لالأمم املتحدة يف العراق يان كوبيت�س، حيث 
يف  واالمنية  ال�سيا�سية  التطورات  ابرز  بحث  جرى 
كرد�ستان  اقليم  يف  جرى  الذي  واال�ستفتاء  البالد 
واجلهود  النازحني  اغاثة  ملف  ومناق�سة  ام�س.. 
الدولية باإعادتهم اىل مناطقهم املحررة من �سيطرة 

تنظيم داع�س.

اكرب  دور  اىل  نتطلع  "اننا  لكوبي�س  اجلبوري  وقال 
من قبل االأمم املتحدة ملعاجلة اآثار اال�ستفتاء الذي 
جرى يف اقليم كرد�ستان من اجل احتواء التداعيات 
التي قد تنتج عنه".. موؤكداً ان العراق متم�سك بوحدة 
الكرد �سمن  ارا�سيه وحري�س على بقاء املواطنني 
تقوم  الــذي  االإن�ساين  اجلهد  وثمن  املوحد.  العراق 
خالل  من  الــعــراق  م�ساعدة  املتحدة  يف  االأمم  به 
اعمار املدن املت�رشرة من العمليات الع�سكرية �سد 
تنظيم داع�س والتعجيل باإعادة العوائل النازحة اىل 

مناطقها، كما نقل عنه بيان �سحايف ملكتبه.

ا�سار كوبيت�س اىل جهود رئي�س جمل�س  من جانبه، 
النواب يف اقرار القوانني والقرارات التي من �ساأنها 
نف�سه،  ال�سعيد  وعلى  البالد.  يف  اال�ستقرار  تعزيز 
خالل  عــالوي  ــاد  اي اجلمهورية  رئي�س  نائب  اكــد 
الوحيد  ال�سبيل  هو  احلوار  ان  كوبي�س  مع  اجتماعه 
وخا�سة  واربيل  بغداد  بني  العالقة  امل�ساكل  حلل 
واعــادة  لال�ستفتاء  قــرار  اأي  اتــخــاذ  جتميد  بعد 
مناق�سة م�ساألة املناطق املختلف عليها �سمن �سقف 
مف�سل  ب�سكل  وكوبي�س  عــالوي  وبحث   . الد�ستور 
مواجهة  و�سبل  كرد�ستان  اقليم  يف  اال�ستفتاء  ملف 

ومعاجلة تداعياته يف �سوء املبادرة االخرية التي 
وتق�سي  ال�سدد  بهذا  العراقي  امل�سوؤول  طرحها 
عاجل  اجتماع  وعقد  اال�ستفتاء  نتائج  بتجميد 
حلول  اىل  التو�سل  اجل  من  ال�سيا�سية  للقيادات 
العراق. وعرب عالوي  بها  التي مير  احلالية  لالأزمة 
الأي  املحتملة  ال�سلبية  التداعيات  من  اخل�سية  عن 
جميع  داعيًا  احلالية،  ــة  االأزم يف  خارجي  تدخل 
الت�رشيحات  عن  االبتعاد  اىل  وامل�سوؤولني  ال�سا�سة 
والنقا�س  احلوار  لغة  وحتكيم  املت�سنجة  واملواقف 
كذلك  ومتت  العالقة،  امل�ساكل  حلل  وحيد  ك�سبيل 

لعام  العامة  العراقية  االنتخابات  ملف  مناق�سة 
العبادي  حيدر  ــوزراء  ال رئي�س  اأكد  كما    .2018
اإقليم  مــع  حمــادثــات  او  ــوار  ح اأي  اإجـــراء  رف�سه 
كرد�ستان ب�ساأن نتيجة ا�ستفتاء االنف�سال النه غري 
د�ستوري . وقال العبادي يف كلمة، الثالثاء، خالل 
بغداد،  يف  امل�سرتكة  العراقية  القوات  مقر  زيارته 
اأو نتحاور حول  نتناق�س  الأن  "نحن غري م�ستعدين 
د�ستوري وغري �رشعي".  الأنه غري  اال�ستفتاء  نتائج 
اإجراء  عدم  قررت  االحتادية  "املحكمة  ان  واأ�ساف 
اأن  اال�ستفتاء لعدم د�ستوريته ونحن غري م�ستعدين 
وا�سار  معه".  التعامل  اأو  اال�ستفتاء  نتائج  نناق�س 
الواقع  االأمــر  فر�س  اإىل  نلجاأ  "لن  قائال  العبادي 
بالقوة و�سنعتمد على الد�ستور، واملحكمة االحتادية 
ان"  واكد  �سواها".  ولي�س  اخلالف  حت�سم  التي  هي 
�سيء  اأي  ي�سغلها  ومل  ــس  االأر� على  تقاتل  قواتنا 
ثانوي كاال�ستفتاء وغريه".. معرًبا عن ا�ستغرابه من 
اأن "البع�س ومع هذه الت�سحيات يريد زج املنطقة 
واال�ستفتاء  االنتخابات  مفو�سية  وكانت  بالفنت". 
اأن  اإقليم كرد�ستان اعلنت ليلة االثنني املا�سي  يف 
ا�ستفتاء االقليم على االنف�سال  ن�سبة امل�ساركة يف 
يحق  كان  الذين  عدد  اإن  وقالت   .72.16% بلغت 
و581  ماليني   4 هو  اال�ستفتاء  يف  الت�سويت  لهم 
امل�ساركني  عدد  ان  مو�سحة  �سخ�سًا..  و255  األفًا 
اآالف  و305  مــاليــني  ثــالثــة  بلغ  اال�ستفتاء  يف 
"ن�سبة امل�ساركة يف  اأن  اإىل  و925 مواطنًا، م�سريًة 
العراق  اكراد  %72.16" . وتوجه  بلغت  اال�ستفتاء 
على  ا�ستفتاء  يف  و�سوتوا  االقــرتاع  �سناديق  اإىل 
ان  ياأملون  خطوة  يف  كرد�ستان  اإقليم  انف�سال 
تنتهي بهم اىل ت�سكيل دولة م�ستقلة عن العراق على 
االإقليمية واملجتمع  الرغم من رف�س بغداد والدول 
للمخاطر  حت�سبت  كردية  اأطراف  عن  ف�ساًل  الدويل، 

املرتتبة من جراء هذه اخلطوة. 

داعيًا األمم المتحدة إلى التدخل.. قلق عراقي من تداعيات االستفتاء االنفصالي 
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مبينا ان االإقليم �سيعاين ازمة مالية خانقة يف حال 
وقال  اقت�ساديا.  ح�ساراً  االقليمية  ــدول  ال فر�س 
ال�رشكات  "جميع  اإن  �سحفي  ت�رشيح  يف  انطوان 
اال�ستثمارية تبحث عن ا�ستقرار يف االأو�ساع االأمنية 
بعد  احلــايل  الوقت  يف  متوافر  غري  وهــذا  واال�ــســواق 
الربية  حــدودهــا  باغالق  ــوار  اجل دول  اغلب  تهديد 
ان�سحاب  اىل  يــوؤدي  ما  االقليم  مع  اجلوي  واملجال 
ال�سياحة  "�رشكات  اأن  واأ�ساف  ال�رشكات".  جميع 
االخرى  �ستمتنع هي  الو�سط واجلنوب  يف حمافظات 
عن ت�سيري رحالت �سياحية اىل حمافظات االقليم ما 
الراهن“".  الوقت  يف  مهمًا  اقت�ساديًا  م�سدراً  يفقده 
االنف�سال  عملية  يف  "اال�ستمرار  اأن  انطوان  واو�سح 
واملقدر  الكردي  النفط  ت�سدير  �سيعر�س  العراق  عن 
بنحو 750 الف برميل اىل االيقاف التام بعد اغالق 

امام  الوحيد  املنفذ  يعد  الذي  الرتكي  جيهان  ميناء 
والدوائي  الغذائي  "املخزون  اأن  اإىل  وا�سار  االقليم". 
فقط ويف حال  ا�سهر   4 –  3 �سينتهي خالل  لالقليم 
جديدة  ب�سائع  ادخــال  عن  املجاورة  الــدول  امتناع 
�ستنفد جميعها ما يعر�س املواطنني االأكراد اىل ازمة 
حقيقية يف الغذاء والدواء وال�سلع االخرى ال�رشورية".
الثالثاء، تزوير  القانون،  اأكد ائتالف دولة  من جهته 
ن�سبة الت�سويت بـ"نعم" على ا�ستفتاء اقليم كرد�ستان 
مطالبا   ، ام�س  يوم  الفيديو  مقاطع  يف  ظهرت  كما 
�سد  االإجــراءات  من  جملة  باتخاذ  العراقية  احلكومة 

ما ح�سل.
ال�سيهود  حمــمــد  الــنــائــب  ــالف  ــت االئ ع�سو  وقـــال 
ظهرت  التزوير  "عملية  اإن   ، نــيــوز«  لـــ»اجلــورنــال 
الفيديو التي تداولتها مواقع  ب�سكل علني يف مقاطع 
اال�ستفتاء  نتائج   " ان  مبينا  االجتماعي"،  التوا�سل 
حرب على ورق كما اأعلنت احلكومة العراقية لكونه غري 

اثر قانوين وغري معرتف  اأي  �رشعي وال يرتتب عليه 
به من قبل االأمم املتحدة والدول االإقليمية ناهيك عن 
رف�س الكتل ال�سيا�سية". و�سدد ال�سيهود على "اتخاذ 
الزمها  التي  االإجــراءات  من  جملة  العراقية  احلكومة 
القرارات  اتخاذ  يف  االثنني  يوم  النواب  جمل�س  بها 
املهمة واحلا�سمة، وياأتي على راأ�سها تقدمي دعوة �سد 
رئي�س االقليم )الفاقد لل�رشعية( م�سعود بارزاين ، لدى 

املحاكم الدولية واملحكمة العراقية".
عن  ال�سمري،  اإح�سان  ال�سيا�سي،  املحلل  حتدث  كما 
:"كان  قائال  اال�ستفتاء  على  الت�سويت  ن�سبة  ارتفاع 
ظل  يف  خ�سو�سا  مرتفعة  الن�سبة  تكون  ان  متوقعًا 
بق�سية  االإقليم  رئا�سة  ومت�سك  الإقامته  التحدي 
التزوير  عملية  ان"  اىل  االنتباه  ولفت  اال�ستفتاء". 
انت�رشت"،  التي  الفيديو  مقاطع  خالل  من  وا�سحة 
فقط  بالتزوير  ترتبط  ال  الق�سية  ان"  اىل  م�سرياً 
على  واجبارهم  النا�س  على  الت�سييق  بعملية  وامنا 

الت�سويت، ومن ثم فان اال�ستفتاء برمته ال قيمه له". 
وكانت موقع التوا�سل االجتماعي "في�سبوك"، ن�رشت 
م�سورا  ت�سجيال  اأيلول،  �سبتمرب/   25 االثنني  م�ساء 
العراق  اإقليم كرد�ستان  اال�ستفتاء يف  اأ�سوات  لتزوير 
الرغم  اليوم ذاته على  الت�سويت عليه يف  اأن بداأ  بعد 
احلكومة  ورف�س  والدولية،  االإقليمية  املخاوف  من 

االحتادية يف بغداد.
واأعلنت وزارة الدفاع، االثنني، بدء مناورات ع�سكرية 
بني  امل�سرتكة  ــدود  احل على  وا�سعة  تركية  عراقية 
اركان  "رئي�س  اإن  بيان،  يف  الوزارة  وقالت  البلدين. 
اعلن  الغامني  عثمان  ركن  االأوالل  الفريق  اجلي�س 
على  وا�سعة  تركية  عراقية  ع�سكرية  مناورات  بدء 
الوزراء  البلدين". وكان رئي�س  احلدود امل�سرتكة بني 
الرتكي علي يلدرمي اعلن، االثنني، اأن �سباطا وجنوداً 
عراقيني �سي�ساركون يف مناورات تركية عند احلدود 

العراقية. 
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