
االثنني،  مع�صوم،  ف��وؤاد  اجلمهورية  رئي�س  اكد 
من  بالعمل  ال�صيا�صية  القيادات  �رشوع  �رشورة 
وطيدة  وتفاهمات  مقبولة  اأر�صية  ايجاد  اأجل 
ت�صهم بو�صع حلول فورية للم�صاكل النا�صبة يف 
ولزوم  النزاع،  تفاقم  وقف  اىل  داعيا  كركوك، 
احلوار  اإىل  الفورية  للعودة  اجلهود  اأق�صى  بذل 
وق��ال  الد�صتور.  اأ���ص��ا���س  على  اخل��اف��ات  حل��ل 
املكتب االعامي ملع�صوم يف بيان اطلعت عليه 
اليوم  �صباح  ا�صتقبل،  "االخري  ان  "اجلورنال"، 
االمريكي  ال�صفري  ال�صام  ق�رش  يف  )االث��ن��ني(، 
معه  للبحث  �صيليمان،  دوغا�س  العراق  ل��دى 
البلدين،  بني  وال�صداقة  التعاون  عاقات  يف 
كركوك  حمافظة  يف  االأخرية  التطورات  ال�صيما 
�رشورة  "على  البيان،  بح�صب  مع�صوم  وركز   ."
بذل  ول���زوم  ك��رك��وك،  يف  ال��ن��زاع  تفاقم  وق��ف 
وحل  احلوار  اإىل  الفورية  للعودة  اجلهود  اأق�صى 
احل��وار  وع��ر  الد�صتور،  اأ�صا�س  على  اخلافات 
ال�صيا�صي  واال�صتقرار  ال�صلم  ن�رش  اإىل  يف�صي  مبا 
واالأمني"، داعيا اأجهزة االعام واأطراف اخلاف 
واخلطابات  الت�صعيد  عن  االبتعاد  اإىل  كافة 
املت�صنجة". وا�صار اىل، "�رشورة �رشوع القيادات 
ال�صيا�صية بالعمل من اأجل ايجاد اأر�صية مقبولة 
فورية  حلول  بو�صع  ت�صهم  وطيدة  وتفاهمات 
م�صاكل  وجميع  كركوك  يف  النا�صبة  للم�صاكل 
الباد، ال �صيما بني احلكومة االحتادية وحكومة 
"اأهمية  اإىل،  النظر  الف��ت��ًا  كرد�صتان"،  اإقليم 
احلفاظ على الوحدة الوطنية وحياة املواطنني".

معصوم يدعو إلى وقف النزاع في كركوك والعودة إلى الحوار وفق الدستور

Tue. 17 Oct. 2017 issue no 440سياسة2
الثالثاء 17 تشرين االول 2017 العدد 440

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

التحرير
07827824135

للتواصل مع سلسلة »ممنوع من النشر« يرجى مراسلتنا 
topsecret@journaliraq.com   عبر البريد االلكتروني

info@journaliraq.com
journaliraq@gmail.com

العالقات
07828001070

بغداد_ الجورنال

نائبة تطالب العبادي بحل البيشمركة  كركوك في قبضة القوات األمنية و«فرض األمن« تسببت بانشقاق البيت الكردي وهروب البيشمركة من المناطق المتنازعة عليها
وقطع رواتب منتسبيها

حشد األنبار يعلن وصول الفرقة الثامنة 
إلى قاعدة عين األسد الجوية

الحكيم: جهود الحكومة في دعم وحدة العراق تخدم 
الجميع 

بغداد_ اجلورنال: طالبت النائبة عالية ن�صيف، االثنني، القائد العام للقوات امل�صلحة حيدر 
العبادي بحل قوات البي�صمركة وقطع رواتب منت�صبيها، م�صرية اإىل اأنها باتت قوات معتدية 
للقوات  "نبارك  "اجلورنال"،  عليه  اطلعت  بيان  يف  ن�صيف  وقالت  القانون.  عن  وخارجة 
امل�صلحة ولل�صعب العراقي بكل اأطيافه ا�صتعادة ال�صيطرة على كركوك وا�صرتجاع اآبار النفط 
قبل  وتهريبه من  النفط  واإيقاف �رشقات ونهب  العراقيني  لكل  ثروة وطنية وملك  التي هي 
"امليلي�صيات الكردية التابعة لبارزاين حاولت الت�صدي  اأن  ميلي�صيات البارزاين". واأ�صافت، 
لتقدم اجلي�س يف كركوك ومن ثم تعد هذه امليلي�صيات خارجة على القانون وال تاأمتر باأوامر 
القائد العام للقوات امل�صلحة وغري خا�صعة ل�صلطة احلكومة االحتادية بل هي قوات معتدية"، 

داعية العبادي اإىل "اإ�صدار اأمر بحلها وقطع رواتب عنا�رشها".
وا�صارت ن�صيف، اإىل اأن "اجلي�س العراقي اليوم يف مرحلة الدفاع عن �صيادة العراق وفر�س 
العراقيني  �صدور  اأثلجت  بانت�صارات  كركوك  ا�صتعادة  عملية  تكللت  وقد  القانون،  هيبة 

وحتققت ب�صكل ان�صيابي من دون ح�صول ا�صتباكات تذكر".
االأخاقية  باملعايري  التزامها  مدى  على  جديد  من  برهنت  امل�صلحة  "قواتنا  اأن  واأك��دت، 

واالإن�صانية خال تنفيذ واجباتها االأمنية، فحازت على ثقة جميع اأطياف ال�صعب العراقي".

،االثنني، باأن قوات  العبيدي  القيادي يف ح�صد حمافظة االنبار ظيزل  افاد  بغداد_ متابعة: 
الثامنة و�صلت اىل قاعدة عني اال�صد اجلوية للم�صاركة بعملية حترير ق�صاءي راوه  الفرقة 
والقائم . وقال العبيدي يف ت�رشيح �صحفي ان ” قوات الفرقة الثامنة جي�س عراقي و�صلت 
ق�صاءي  عملية حترير  للم�صاركة يف  اجلوية  اال�صد  قاعدة عني  ال�صابعة يف  الفرقة  مقر  اىل 
راوه والقائم غربي مدينة الرمادي، بالتزامن مع قيام طريان اجلي�س بق�صف مواقع ارتكاز 
الغربية  املناطق  اىل  ع�صكرية  قطعات  و�صول  ان”  وا�صاف   .“ االجرامية  داع�س  ع�صابات 
للمحافظة ياأتي قبيل انطاق حملة امنية وا�صعة النطاق لتحرير ما تبقى من مناطق املحافظة 
من ايدي ارهابيي داع�س الإعان االنبار حمررة بالكامل”، مبينا ان” القوات االمنية والقوات 

ال�صاندة لها اكملت جميع ا�صتعداداتها لعملية اقتحام معاقل التنظيم االجرامي “.

التي  باجلهود  االثنني،  احلكيم،  عمار  الوطني  التحالف  رئي�س  ا�صاد  اجلورنال:  بغداد_ 
تبذلها احلكومة العراقية يف احلفاظ على وحدة العراق، مبينا ان هذه اجلهود ت�صب يف 

خدمة اجلميع مبن فيهم اهايل كركوك و�صعبنا يف كرد�صتان.
عن  بليكوا  رام��ون  بغداد  لدى  االورب��ي  االحت��اد  �صفري  ا�صتقباله  خال  احلكيم  واع��رب 
الأن  اجلميع  م�صالح  ي�صمن  مبا  والعراق  االوربي  االحتاد  بني  العاقات  "بتطوير  امله 
العراق بلد حموري، كما متت مناق�صة تطورات ازمة اال�صتفتاء"، موؤكدا "اعتماد الد�صتور 

والقانون ل�صمان حقوق اجلميع وجتاوز اال�صكاليات".
وذكر مكتبه يف بيان اطلعت عليه "اجلورنال"، ان "احلكيم دعا املجتمع الدويل اىل دعم 
وحدة العراق لكونه عامًا ا�صا�صيًا ال�صتقرار املنطقة وحتقيق اال�صتقرار والتنمية، معربا 

عن امله بتطوير العاقات بني االحتاد االوربي والعراق مبا ي�صمن م�صالح اجلميع".
لاحتاد  ا�صا�صية  ركيزة  العراق  عادا  ومبادراته،  احلكيم  بدور  ال�صفري  ا�صاد  جهته  من 
�صد  العراقيون  حققها  التي  باالنت�صارات  العامل  واعجاب  اعجابه  ابدى  كما  االوربي، 

تنظيم داع�س االرهابي.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اعلن جمل�س االحتاد االوروبي، 
االثنني، انطالق مهمته اجلديدة 

لتعزيز وتنمية ا�سرتاتيجية 
القطاع االمني الدويل يف العراق.
وح�سب تقرير االحتاد االوروبي 
الذي ترجمته »اجلورنال نيوز«، 

مت تعيني “ماركيز ريرت” االملاين 
اجلن�سية، مديرا للمهمة، حيث 

�سيقود فريقا مكونا من 35 خبريا 
لالحتاد االوروبي، مهمة الفريق 

هي توفري امل�ساعدة والدعم  
للمناطق العراقية ذات احلاجة 

املا�سة للتنظيم االمني، وبالتعاون 
مع ال�سلطات احلكومية امل�سوؤولة 

عن تلك املناطق. 

و  احلايل،  العام  نهاية  عند  املهمة  بدء  املفرت�س  ومن 
تقدر  ميزانية  توفري  مع  كاملة،  �صنة  ملدة  ا�صتمرارها 

ب�14 مليون يورو.
اىل  اجلديدة  العراقية  االمنية  اال�صرتاتيجية  وتهدف 
بناء دولة ذات موؤ�ص�صات امنية، قادرة على ن�رش االمن 
وخ�صوع  الداخلية،  ال�رشاعات  ن�صوب  ومنع  وال�صام، 
االن�صان.  حقوق  وقوانني  الد�صتورية  للقوانني  قراراتها 
ان  اال�صرتاتيجية �صرتكز على عدة جماالت تهدد  علما 
غري  وال�صيا�صات  والف�صاد،  كاالرهاب،  العراق،  ا�صتقرار 

امل�صتقرة، واخلافات العرقية.
كما �صيتم تنفيذ هذه املهمة بالتعاون مع وفود االحتاد 
باال�صافة  الدوليني،  وال�رشكاء  العراق،  يف  االوروب��ي 
الناتو،  حلف  واع�صاء  املتحدة،  االمم  دعم  برنامج  اىل 
والتحالفات الع�صكرية امل�صاركة يف معارك القتال �صد 

تنظيم داع�س االرهابي.
يتعلق  فيما  العراق  م�صاندة  قرار  على  املوافقة  ومتت 
تدخل  اىل  العراقية  احلكومة  دعوة  بعد  الدويل،  باالمن 
جميع  يف  واال�صتقرار  االم��ن  فر�س  اجل  من  االحت��اد 
جمل�س  ا�صتنتاجات  مع  يتوافق  ومبا  الباد،  ارا�صي 
االحتاد الأحداث العراق منذ ال�19 من يونيو عام 2017.
اإجراء  ويف ظل ت�صاعد االأزمة بني بغداد واأربيل، عقب 
ال��دول  بع�س  تعر�س   ، كرد�صتان  ا�صتفتاء  االأك���راد 
حيث   ، الطرفني  بني  االأزمة  حلل  الو�صاطة  واملنظمات 
“رامون  ال��ع��راق  يف  االأوروب���ي  االحت��اد  �صفري  عر�س 
بليكوا” الو�صاطة بني بغداد واأربيل يف حماولة الإيجاد 

حل لاأزمة املت�صاعدة بني الطرفني.
وقالت رئا�صة كرد�صتان يف بيان اإن “رئي�س كرد�صتان 
االحتاد  �صفري  ا�صتقباله  بارزاين” بحث خال  “م�صعود 
ال�صيا�صية واالأمنية  التطورات  اآخر  العراق  االأوروبي يف 

االخرية يف املنطقة، كما ناق�س اجلانبان ردود االأفعال 
التي اأعقبت اإجراء ا�صتفتاء ا�صتقال كرد�صتان”.

عر�س  االأوروب���ي  االحت��اد  “وفد  اأن  البيان  واأ���ص��اف 
الو�صاطة بني بغداد واأربيل، كما طلب ان يكون لاحتاد 
لبدء  ال��رام��ي��ة  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  اط���ار  ف��ع��ال يف  دور 
واحلكومة  كرد�صتان  حكومة  بني  واملفاو�صات  احلوار 
القائمة  االزمة  انهم يريدون حل  اىل  االحتادية، م�صرياً 

حاليًا بني اجلانبني عر احلوار والتفاهم”.
كما �رشح جمل�س االحتاد االوروبي يف وقت �صابق باأنه 
60.4 مليون  للعراق، عن طريق تخ�صي�صه  عزز دعمه 

يورو، من اجل النهو�س باملناطق املحررة من �صيطرة 
تنظيم داع�س االرهابي.

وح�صب بيان االحتاد االوروبي الذي ترجمته »اجلورنال 
“فيديريكا  اخلارجية  �صيا�صته  متحدثة  قالت  نيوز«، 
موغرييني” انه “يف ظل هذه االزمات، نقف مع ال�صعب 
ال�صجاعة  مواجهتهم  بعد  املركزية،  وحكومته  العراقي 
لتنظيم داع�س االرهابي، االحتاد االوروبي م�صتعد اليوم 
بعد  ما  مرحلة  يف  العراق  مل�صاعدة  قبل،  ذي  من  اكرث 
ومن  املحررة،  املناطق  احياء  اعادة  اجل  من  داع�س، 
اىل  للعودة  التواقني  االب��ري��اء،  النازحني  جميع  اأج��ل 

مفو�س  ميميكا”  “نيفني  وقال  جديد”.  من  منازلهم 
جهود  “ان  والتنمية:  الدويل  للتعاون  االوربي  االحتاد 
حترير القوات العراقية ملدينة املو�صل وبقية املناطق، 
العاملي، و�صيدعم  لل�صام  العراق  بذلها  اول خطوة  هي 
االحتاد االوروبي حقوق واحتياجات مايني العراقيني، 
وي�صتطيع  احل���د،  ه��ذا  عند  م�صاعداته  تتوقف  ول��ن 
العراقيون االعتماد على م�صاندة االحتاد االوروبي لهم 

يف جميع ال�صوؤون امل�صتقبلية”.
يورو،  مليون   50 بتخ�صي�س  االوروب��ي  االحتاد  وقام 
للمدن  اال�صا�صية  ال�صحية  اخل��دم��ات  ان�صاء  الع��ادة 

ال�صغرية  امل�صاريع  ودعم  م�صاندة  عن  ف�صا  املحررة، 
للمواطنني عند عودتهم، للنهو�س باجلانب االقت�صادي، 
اىل  ن��ازح  مليون   2.2 ع��ودة  من  �صيمّكن  املبلغ  وه��ذا 

منازلهم.
تخ�صي�صها  ف�صيتم  املتبقية،  يورو  مايني  ال�10  اما 
املتفجرة،  داع�س  وخملفات  االنقا�س،  ازالة  لعمليات 
واالم��ن،  احلماية،  �صبل  جميع  �صتوفر  كما  واالل��غ��ام. 
الكردية  االع��ام  و�صائل  تداولت  ذلك  اىل  واال�صتقرار. 
مو�صوع ا�صتعداد البي�صمركة حلماية مدينة كركوك، يف 
ال�صعبي،  واحل�صد  العراقية  االمنية  القوات  دخول  حال 
الع�صكرية  القوات  اجتهت  ا�صابيع،  عدة  قبل  انه  علما 
يف  البي�صمركة  م�صاندة  اجل  من  كركوك،  نحو  الكندية 

معركة احلويجة.
وح�صب تقرير �صحيفة “ماكلينز” الكندية الذي ترجمته 
يوما،   14 احلويجة  ا�صتمرت معركة  نيوز«،  »اجلورنال 
عائاتهم  مع  داع�س  عنا�رش  معظم  ا�صت�صلم  حني  يف 
للبي�صمركة، خوفا من احل�صد ال�صعبي، باإدعائهم معاقبة 
داع�س،  من  املقربني  واملدنيني  لارهابيني  االخ��ري 
عقب  لقواته  ال�صعبي  احل�صد  تقليل  االك���راد،  وتوقع 

انت�صاره يف احلويجة، لكنها ا�صتمرت بالزيادة.
االقليم مع حكومة  االكراد حدود  اغلق  ذلك،  على  ورداً 
واي��ران،  وتركيا،  العراق،  من  كًا  ان  حني  يف  بغداد، 
يخططون لقطع �صلة اقليم كرد�صتان بالعامل اخلارجي، 
وتركيا  العراق  وزراء  رئي�صي  من  كل  �صيجتمع،  حيث 
“حيدر العبادي”، و”بينايل يلديرمي”، من اجل البحث 

عن طرق جتارية جديدة بني الطرفني.
كما اجته نحو 200 عن�رش من القوات الكندية اخلا�صة، 
االمنية  ال��ق��وات  مل��راك��ز  امل��ا���ص��ي،  ني�صان  �صهر  يف 
تنظيم  �صد  القتال  يف  م�صاعدتها  اج��ل  من  العراقية 
قوات  مع  االخر  الن�صف  مكث  بينما  االرهابي،  داع�س 
الكندية  القوات  ان  اأي  كرد�صتان.  اقليم  يف  البي�صمركة 

االن، يف و�صط �رشاع م�صتمر بني جهتني ع�صكريتني.

العراق.. 35 خبيرًا أوروبيًا لدعم المناطق ذات الحاجة الماسة لألمن
بغداد_ خاص

ابت�صام  الوطني  التحالف  عن  النائبة  اك��دت  كما   
لل�صعب  املمثلة  ق��واه  باغلبية  الرملان  ان"  الهايل 
�صد  امل��ت��خ��ذة  التنفيذية  ال�صلطة  اج����راءات  ت��دع��م 
االجراءات االنف�صالية واخلارجة عن الد�صتور من قبل 

حكومة كرد�صتان يف �صمايل العراق".
وا�صافت الهايل ان" الدعم االقليمي والدويل الجرءات 
مع  احلدودية  املنافذ  اي��ران  غلق  واخرها  احلكومة 
وا�صح  دليل  القوي  ال�صعبي  الدعم  اىل  ا�صافة  االقليم 
االحتادية  احلكومة  خطوات  ود�صتورية  قانونية  على 

لفر�س �صيطرتها وبكل الو�صائل املمكنة".
القوات  اإن  اجلي�س  يف  عراقيون  م�صوؤولون  وق��ال 
كركوك  اأح��داث  جمريات  على  اأطلقت  التي  االمنية، 
�صيطرت  االأمن"،  فر�س  "اإعادة  عملية  ت�صمية  اليوم 
وتل  تكريت،  وفلكة  ال�صناعي،  احل��ي  مناطق  على 
الورد، ومنطقة تركان، ويايجي، ومعر ج�رش خالد، 
ف�صًا  الر�صاد،  وطريق  بيك،  ومرمي  الريا�س،  وطريق 
وحمطة  لل�رشطة،  ومركز  ال�صمال،  غ��از  من�صاأة  عن 
ك��رك��وك،  ق��رب  نفطي  وم�صفى  ال��ك��ه��رب��اء،  لتوليد 

كركوك.  يف  االأكر  وهي  1" الع�صكرية،  "كي  وقاعدة 
الفرقة  قوات  من  الطائي،  ح�صني  حممد  العقيد  وقال 
الإعادة  ت�صتعد  "قواتنا  اإن  العراقي،  باجلي�س  التا�صعة 
ومن  داع�س،  دخول  قبل  عليه  كانت  ما  اإىل  اخلريطة 
و�صيتم  القانون،  عن  خارًجا  يعد  ذلك  وجه  يف  يقف 
التي  "الب�صمركة  اأن  مبيًنا  لذلك"،  وفًقا  معه  التعامل 
املا�صية  ال�صاعات  خال  العراقية  القوات  واجهت 
االأوامر، نافًيا يف  اأعطاها  �صتتم حما�صبتها هي ومن 
الوقت نف�صه ا�صتخدام �صاح اجلو العراقي يف العملية، 
اإىل ذلك،  اأكرث.  العمليات هي حترك بري ال  اأن  موؤكًدا 
الكرد�صتاين"،  الدميقراطي  "احلزب  قال م�صوؤولون يف 
اإن "خيانة وتخاذاًل من قبل اأفراد الب�صمركة التابعني 
وقال  مواقعهم".  ت��رك  اإىل  دفعتهم  االحت��اد  حل��زب 
القيادي يف احلزب اأمني حاجي عو�صمان، اإن ما جرى 
حزب  من  تو�صيًحا  وننتظر  خيانة،  بل  هزمية  "لي�س 
االحتاد"، موؤكًدا اأنه "مت تعوي�س الب�صمركة املن�صحبني 
مناطق  من  اإ�صافيني  مبقاتلني  االحت��اد  جماعة  من 
قالت  امل��ع��ارك،  خ�صائر  وح��ول  االإقليم".  يف  اأخ��رى 
33 قتيًا  اإن هناك  م�صادر خا�صة يف كا الطرفني، 
اأفراد  من   3 وا�صت�صهاد  "البي�صمركة"،  من  وجريًحا 

اجلي�س العراقي، باملعارك، ف�صًا عن جرحى اآخرين". 
كركوك،  يف  حملية  م�صادر  قالت  ذل��ك،  غ�صون  يف 
املقاتلني  من  املئات  اإن  عيان،  �صهود  عن  ف�صًا 
املعار�س  الكرد�صتاين"  العمال  ل�"حزب  التابعني 
الأنقرة، واملدرج �صمن الئحة االإرهاب، دخلوا كركوك 
قادمني من جبال �صنجار لدعم البي�صمركة يف املدينة.
االمنية  القوات  ان  اك��دت  ع�صكرية  م�صادر  وكانت 
وا�صعة  مناطق  على  و�صيطرت  كركوك  اطراف  دخلت 
منها ب�صكل �رشيع ودون اية مقاومة تذكر".وجاء تقدم 
القوات العراقية نحو كركوك يف �صوء اوامر من القائد 
االمن  لفر�س  العبادي  حيدر  امل�صلحة  للقوات  العام 
البي�صمركة". وعنا�رش  االه��ايل  مع  بالتعاون  فيها 
بعد  ب��داأت  كركوك  عملية  ان  امل�صادر  تلك  وذك��رت 
اجتماع م�صغر لامن الوطني برئا�صة حيدر العبادي.

النائب حممد  القانون  اأئتاف دولة  النائب عن   واكد 
ال�صيهود يف بيان "انه ال ميكن جعل حمافظة كركوك 
االنف�صاليني  مع  وح��وار  تفاو�س  حمطة  العراقية 
ال�صعب  مكونات  جميع  ت�صم  لكونها  الغزاة  املحتلني 
وجغرافيتها  هويتها  تغيري  ميكن  ال  كما  العراقي، 
مع  تفاو�س  وال  ح��وار  ال   " ان��ه  مبينا  وتاريخها، 

يكون  ان  فيجب  تفاو�س  هناك  ك��ان  وان  ب���ارزاين 
نتائج  اإلغاء  بعد  وذلك  للكرد  ال�رشعيني  املمثلني  مع 
واأ�صاف  لنتائجه".  والتجميد  باال�صتفتاء  ي�صمى  ما 
به  االعرتاف  يعني  اال�صتفتاء  لنتائج  تاأجيل  "اأي  ان 
اأداة لابتزاز  اال�صتفتاء االنف�صايل  ان يكون  ونرف�س 
ال�صيا�صي واالقت�صادي مثلما نرف�س ان تكون ال�رشاكة 
من طرف واحد ، الفتًا النظر اىل ان "العراق بلد موحد 
حمطة  وه��و  وقومياته  واطيافه  مكوناته  بجميع 
للتعاي�س املجتمعي منذ مئات ال�صنني حيث يوجد اكرث 
400 الف كردي يف بغداد وال يوجد عربي واحد  من 
العن�رشية  البارزاين  �صيا�صة  بفعل  العراق  �صمال  يف 
كركوك  حمافظ  ب��اأن  م�صادر  واأف���ادت   ." والقومية 
املقال جنم الدين كرمي هرب من املحافظة اىل اربيل، 
يف حني ا�صارت اىل اأن كرمي و�صل اىل اربيل وحتدثت 
"كرمي  اإن  م�صادر  وقالت  بجروح.  ا�صابته  عن  اأنباء 
�صّعد املوقف وطالب املواطنني بحمل ال�صاح حلماية 
"املحافظ  اإن  م�صيفة  العراقية"،  القوات  من  انف�صهم 
املقال وجه نداًء اىل اهايل كركوك يدعوهم اىل حمل 
ال�صاح اذا جتاوزت القوات االحتادية اخلطوط املتفق 

عليها". 
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