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أكد أن التنظيم ميثل تهديداً »وشيكاً« ملصالح أميركا في مختلف أنحاء العالم

هيغل: واشنطن تتبنى إستراتيجية طويلة املدى 
للتصدي لـ»داعش« والدور العسكري األميركي لم ينته

اإلسالمية )داعش(. هارف 
شددت في تصريحها على 
أن بالدها ترفض سياس����ة 
دفع الفدي����ة ألنها قد تدفع 
اإلرهابيني الختطاف املزيد، 
بقوله����ا »نؤمن ب����أن دفع 
فدية سيؤدي إلى تعريض 
األميركيني املتواجدين خارج 
الواليات املتحدة إلى خطر 
أكبر متمثل في االختطاف، 
كذلك فإن االختطاف سيؤدي 
الى متويل ذات املجاميع التي 
نسعى إلى إضعاف قدراتها«. 
وأشارت إلى ان دفع الفدية 
هو أحد اهم مصادر التمويل 
التي تس����تخدمها داعش، 
»داعش حصلت على املاليني 
من الدوالرات في عام 2014 
وحده من اختطاف مواطنني 

غربيني«، بحسب هارف.
الط����رق  ان  وبين����ت 
املختلفة التي حتصل داعش 
من خاللها عل����ى متويلها 
»عمليات إجرامية في العراق 
وس����ورية، سطو، تهريب، 
ابتزاز، خط����ف، ومداهمة 
القرى والبل����دات، وكذلك 
عن طريق الس����يطرة على 
النفطية في  املرافق  بعض 
شرق سورية«. وأوضحت 
عدم وجود دالئل على تورط 
حكومات في متويل التنظيم 
اإلرهابي »ال توجد لدينا أي 
معلومات عن دعم احلكومات 
لهذه النشاطات، ولكن هناك 
شبكات )لم تسمها( جلمع 
التبرع����ات تعتمد بش����كل 
متزايد على شبكات التواصل 
االجتماع����ي«، الفتة إلى أن 
التبرعات يتم  جمع ه����ذه 
في »مناس����بات تقام داخل 
منازل خاصة أو عن طريق 
نظام حوالة حس����ابي غير 

رسمي في املساجد«، ممثلة 
اخلارجية األميركية رفضت 
احلديث كذل����ك عن موقف 
عائلة فولي من دفع الفدية أو 
إذا ما كانت عوائل املختطفني 
على اتص����ال باخلاطفني، 
مؤكدة ان احلكومة األميركية 
لم تتلق حتذيرا قبيل مقتل 
الواليات  فولي »حكوم����ة 
املتحدة ال جتري اتصاالت مع 
إرهابيني«. ويحرم القانون 
األميركي على أي ش����خص 
أميرك����ي )س����واء مقيم أو 
مواطن(، االتصال مع أي جهة 
مصنفة باإلرهاب، أو إجراء 

أي تبادل مالي معها.
وكانت الواليات املتحدة 
قد صنفت »داعش« التنظيم 
اإلرهاب����ي ال����ذي تأس����س 
ف����ي الع����راق عل����ى قائمة 
املنظمات اإلرهابية الدولية 
أبوبكر  فيما صنفت قائده 
البغدادي والناطق باس����م 
التنظيم طه صبحي فالحة 
املعروف بأبي محمد العدناني 
السوري األصل ضمن قائمة 

اإلرهاب الدولي.
وحتدث����ت ه����ارف عن 
عملية إنقاذ الرهائن الفاشلة، 
قائلة »وقع قتلى )لم تذكر 
عددهم( في صفوف اجلانب 
اآلخر )داعش( دون اجلانب 
األميركي ولم تترك القوات 
األميركية أي����ا من معداتها 
خلفها«. وأعربت عن قلقها من 
انضمام مقاتلني غربيني إلى 
داعش في العراق وسورية، 
مشيرة إلى ترؤس الرئيس 
األميركي باراك أوباما جللسة 
مجلس األمن القادمة للتعامل 
مع أزمة »املقاتلني األجانب 
في العراق وس����ورية على 

األخص«.

تضم كل الطوائف لتستجيب 
الحتياجات جميع العراقيني. 
وأضاف ان اإلصالح السياسي 
سيؤدي إلى وجود عراق آمن 
ويتمت����ع بالرخ����اء، كما أنه 
سيصعب األمر على »داعش« 
الطائفي  الستغالل االنقسام 

في العراق.
واستعرض هيغل � خالل 
التقدم   � املؤمتر الصحافي 
ال����ذي حققت����ه الضربات 
اجلوية األميركية واملساعدات 
التي  العسكرية األميركية 
مت تقدميها للقوات العراقية 
قائال »إن الضربات اجلوية 
ف����ي وق����ف تقدم  جنحت 
تنظي����م )داع����ش( نح����و 
اربيل، كما ساهمت  مدينة 
في استعادة القوات األمنية 
العراقية السيطرة على سد 
املوصل، وتوفير احلماية 
لألميركي����ني املوجودي����ن 
إلى  بالع����راق، باإلضاف����ة 
توفير املساعدات اإلنسانية 
العراقي«، غير ان  للشعب 
هيغل طالب مزيدا من الدول 
باالنضمام إلى جهود اإلغاثة 
ملواجهة األزمة اإلنس����انية 

التي تواجه العراقيني.
أك����دت نائبة  إلى ذلك، 
الرس����مية باسم  املتحدثة 
اخلارجية األميركية ماري 
هارف في املوجز الصحافي 
لل����وزارة م����ن واش����نطن 
»الواليات املتحدة ال تتفاوض 
مع إرهابيني مبا في ذلك أننا 
ال ندفع فدي����ة لهم«. وكان 
تسجيل مرئي تناقلته وسائل 
التواص����ل االجتماعي ليلة 
الثالثاء املاضي أظهر قطع 
رأس مراسل غلوبال بوست، 
جيمس فولي، األميركي على 
يد عنصر من تنظيم الدولة 

وكاالت:   � واش����نطن 
الدفاع األميركي  قال وزير 
تش����اك هيغل، إن الرئيس 
األميرك����ي ب����اراك أوبام����ا 
واإلدارة األميركية يركزون 
عل����ى مواجه����ة التحديات 
املقبل����ة، مش����يرا إل����ى أن 
الواليات املتح����دة تتبنى 
إستراتيجية طويلة املدى 
الدولة  للتصدي لتنظي����م 
اإلسالمية في العراق والشام 

)داعش(.
وأكد هيغل � في مؤمتر 
صحاف����ي مش����ترك عقده 
مع رئيس هيئ����ة األركان 
املش����تركة اجلنرال مارتن 
دميبس����ي امس االول � إن 
تنظيم »داعش« ميثل تهديدا 
»وشيكا« ملصالح الواليات 
املتحدة في مختلف أنحاء 

العالم وفي العراق.
الدفاع  وح����ذر وزي����ر 
األميركي من إمكانية إعادة 
تنظي����م »داعش« لصفوفه 
مرة أخرى، غير أنه أكد أن 
الدور العسكري األميركي لم 
ينته، وأن الواليات املتحدة 
مازالت تدرس كل اخليارات 
وكيفية دعم الدول في املنطقة 
وخاصة العراق ضد تنظيم 

»داعش« اإلرهابي.
واعت����رف هيغ����ل بأن 
تنظي����م »داع����ش« يعتبر 
تنظيما متقدما ولديه قدر 
كبير من التمويل، مؤكدا انه 
ميثل »ديناميكية جديدة في 
العم����ل اإلرهابي« على حد 

قوله.
وتابع قائال: »إن مواجهة 
تهديد اإلره����اب الذي ميثله 
العراق  »داعش« ملس����تقبل 
يتطلب حتقيق إصالح سياسي 
في العراق وتشكيل حكومة 

وزير الدفاع األميركي تشاك هيغل يلقي كلمته في املؤمتر الصحافي مع رئيس هيئة األركان املشتركة اجلنرال مارتن دميبسي أمس األول  )أ.ف.پ(

أكد أن مسؤوليته تشمل اجلميع دون النظر للطائفة أو الديانة أو القومية

العبادي يدعو املسيحيني إلى عدم الهجرة وترك العراق
والقوات احلكومية والبشمركة تستعيدان بلدتني في الشمال

بغ���داد � وكاالت: أك���د 
العراقى  ال���وزراء  رئيس 
العبادي أن  املكلف حيدر 
مس���ؤوليته تشمل جميع 
النظ���ر  العراقي���ني دون 
أو  الديان���ة  أو  للطائف���ة 
القومية، فيما دعا املسيحيني 
إلى عدم الهجرة إلى خارج 
العراق والبقاء في بلدهم، 
إذ هم مكون أساس���ي من 

مكونات البلد.
العربية  ونقلت قن���اة 
االخباري���ة ع���ن بي���ان 
ملكتب���ه اإلعالمي قوله ان 
العب���ادي التقى في بغداد 
رئيس الكنيسة اإلجنيلية 
املسيحية في العراق والعالم 
األب فاروق والوفد املرافق 
له، وتدارس معهم قضية 
النازحني املسيحيني واخلطر 
ال���ذي يالحقه���م، نتيجة 
تهديدات تنظيم »داعش« 

اإلرهابي.
وقال العبادي ان »أبناء 
الطائفة املسيحية يشكلون 
رافدا مهما من روافد العراق 
القومي والديني  وتنوعه 
واملذهبي، وان مسؤوليته 
تشمل جميع العراقيني دون 
النظر للطائفة أو الديانة أو 
القومية، وأنه يولي اهتماما 
النازحني  متزايدا لقضية 

املسيحيني«.
يذكر أن مجاميع داعش 
اإلرهابية قد سيطرت مطلع 

الشهر اجلاري على مدينة 
قرقوش، أكبر مدينة عراقية 
من حيث الكثافة السكانية 
املسيحية، ومدينة برطلة 
)ذات أغلبية مس���يحية(، 
في محافظ���ة نينوى بعد 
انسحاب القوات احلكومية 
البشمركة )جيش  وقوات 
إقليم كردس���تان(، ما دفع 
أكثر م���ن 100 ألف عراقي 
مسيحي على األقل للفرار 
باجت���اه أربيل، حس���ب 
باب���ل للكلدان  بطري���رك 
بالع���راق والعالم، لويس 
ساكو )أهم قيادة مسيحية 

في العراق(.
من جانبه، قال عز الدين 
صالح رئيس مجلس بلدة 
جلوالء مبدين���ة بعقوبة 
مركز محافظة ديالى شرقي 
الع���راق ان أكثر من 2000 
عائلة تركمانية نزحت من 
بلدتي السعدية وجلوالء، 
هربا من ممارسات مسلحي 
تنظيم داعش بعد سقوط 
البلدت���ني بيد التنظيم في 
ش���هري يوني���و ويوليو 

املاضيني.
وق���ال صال���ح وه���و 
تركماني سني في تصريح 
ل� »االناضول« ان تركمان 
السعدية وجلوالء نزحوا 
إلى مناطق بعقوبة وبلدة 
خانقني، إضافة الى محافظات 
بغداد وكرب���الء والنجف، 

ويعانون ظروفا معيشية 
صعبة اسوة بآالف العوائل 
التي نزحت من ديالى إلى 
مناط���ق اخرى، بس���بب 

االضطرابات االمنية.
وأض���اف صال���ح ان 
تركمان ديالى مهمش���ون 
الس���نوات املاضية  طيلة 
ول���م ينالوا اس���تحقاقهم 
القوم���ي والس���كاني في 
السياس���ية  املفاص���ل 
واالدارية واصبحوا اهدافا 
دائمة ملسلحي القاعدة في 
الس���ابق ومسلحي داعش 

خالل الفترة احلالية.
وح���ذر م���ن مخط���ط 
دميوغراف���ي حملو املكون 
التركمان���ي م���ن مناطق 
شمال ديالى التي يسكنها 
خليط م���ن العرب والكرد 
والتركمان من قبل جهات 
سياسية متنازعة قوميا في 
البالد،  عدة محافظات من 

بحد قوله.
التعتيم  وانتقد صالح 
والتجاهل االعالمي والدولي 
ملا تعرض له التركمان من 
»إبادة جماعية وعمليات 
قتل وتشريد في محافظات 
املوص���ل وص���الح الدين 
وكركوك )شمال( بعكس 
املكون���ات االخ���رى التي 
حظيت بدعم دولي واممي 
وم���ن قب���ل دول االحتاد 

االوروبي«.

في غضون ذلك، متكنت 
العراقية  القوات احلكومة 
ومقاتلي البشمركة الكردية 
من استعادة السيطرة على 
بلدتني في ش���مال العراق 
من أي���دي مقاتلي تنظيم 
الدولة اإلسالمية، وذلك بعد 

اشتباكات عنيفة بينهم.
وذكرت شبكة »سكاي 
نيوز« اإلخبارية نقال عن 
مصدر أمن���ي محلي قوله 
امس ان الق���وات الكردية 
تدعمها الطائرات احلربية 
األميركية س���يطرت على 
منطقة قرب املدخل الشرقي 
التي دارت  ملدينة جلوالء 
فيها اشتباكات على مدى 

األسابيع املاضية.
ق���وات  أن  وأض���اف 
البش���مركة متكنت ايضا 
من استعادة السيطرة على 
»وادي العوسج« القريب من 
منطقة التجنيد في جلوالء 

مبحافظة ديالى.
وأشار إلى متكن القوات 
العراقي���ة من اس���تعادت 
الس���يطرة عل���ى نقط���ة 
تفتيش كوباشي القربية من 
السعدية، وإحلاق اخلسائر 
الكبيرة في صفوف تنظيم 
»داعش« اإلرهابي، مضيفا 
أن القوات احلكومية تدعمها 
العراقية تتقدم  الطائرات 
صوب بل���دة الس���عدية 

القريبة.

املعارك تدور في محيط مطار الطبقة العسكري

وزير اخلارجية البريطاني يعترف بأن ذابح »فولي« بريطاني

واشنطن تعد الستصدار قرار دولي يجيز لها 
ضرب »داعش« في سورية والعراق

مصادر لـ »األنباء«: موافقة إيران  على استبعاد 
املالكي تضمن مشاركة أميركا ضد »داعش«

عدد املسلمني البريطانيني املنضمني لـ »داعش« 
أكبر من املنضمني منهم للجيش البريطاني

مقتل 70 مقاتاًل من »داعش« خالل يومني
 من املعارك مع النظام شمال سورية

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

تعد الواليات المتحدة لتحرك واسع النطاق 
عند اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة 
الشهر المقبل الستصدار قرار يتيح لجبهة 
من الدول المس���تعدة لمواجهة داعش في 
كل من العراق وس���ورية العمل بغطاء من 
قرار دولي يصدر باإلجماع ويتيح استخدام 
القوة ضد المنظمة اإلرهابية. وكانت موسكو 
وبكين قد اعربتا عن قلقهما من احتمال ان 
تستخدم واش���نطن أي قرار من هذا النوع 
للتدخل العس���كري في س���ورية. وتسعى 
إدارة الرئيس ب���اراك أوباما اآلن الى وضع 
آليات تخاطب االعتراض الروسي � الصيني 
على نحو ي���ؤدي الى صدور القرار الدولي 
المطلوب مع طمأنة روسيا والصين الى ان 
القرار لن يستخدم لتعميم نمط من التدخل 
العسكري األميركي على الساحة الدولية او 
من تحقيق اهداف خاصة في سياق تعقيدات 

االزمة السورية.
وكانت الخارجية األميركية قد اقرت اول 
من امس بأن داعش استحوذت على كميات 
كبيرة من األموال واالسلحة. وقالت الناطقة 
باسم الوزارة ماري هارف ان داعش تضم 
مقاتلين ينتمون الى نحو خمسين دولة بما 
في ذلك عدد محدود من االميركيين كما اكدت 
ان الواليات المتحدة تعمل مع حلفائها في 

المنطقة لوقف تدفق المقاتلين الى المنظمة 
سواء في العراق او في سورية.

وكانت إدارة الرئيس أوباما قد اقرت خطة 
وضعتها رئاسة اركان حرب القوات المسلحة 
األميركية لمواجهة داعش. اال ان ما تسرب 
عن تلك الخطة أشار الى انها تجنبت تماما 
دخول قوات أميركية الى األراضي السورية 
او عمل الطائرات األميركية في المجال الجوي 
الس���وري. وتعللت وزارة الخارجية خالل 
ايجاز اجري في وقت مبكر من االس���بوع 
الماضي بأن التدخل ف���ي العراق جاء بناء 
على طلب م���ن الحكومة العراقية وأن ذلك 

لم يحدث في حالة سورية.
اال ان هذا المنطق أدى الى انتقاد اإلدارة 
التي اعترفت من قبل بأن االئتالف الوطني 
المعارض في س���ورية هو الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب السوري. ويعد هذا االعتراف 
الحكوم���ة لالئتالف من  منحا لصالحيات 

وجهة نظر القانون الدولي.
 وقد سارع االئتالف الى احراج اإلدارة عبر 
إعالنه طلبا رسميا بتدخل القوات األميركية 
في س���ورية لضرب مواقع داعش. غير ان 
الخارجية األميركية قال���ت ان الوضع في 
س���ورية يختلف عنه في العراق من حيث 
تداخل مواقع القوى المختلفة ووجود دفاعات 
جوية متماس���كة يمكن ان تهدد الطائرات 

األميركية.

بيروت ـ محمد حرفوش

ترى مصادر ديبلوماس���ية في بيروت 
ل���� »األنباء« أن رفض إيران ترئيس نوري 
المالكي الحكومة العراقية لوالية ثالثة هدفه 
استدراج الواليات المتحدة خصوصا والغرب 
عموما الى القيام بعمليات عسكرية تحول 

دون تمدد سيطرة داعش.
وقد شكل هذا بداية عدم ممانعة إيرانية 
لحل يؤمن لالميركيين حضورا ومشاركة 
وازنة في الع���راق كمقدمة لعملية ترتيب 
األحجام واألوزان في منطقة الشرق االوسط، 
بحيث تنسحب الحقا على سورية، وبالتأكيد 
على لبنان، حيث يتطلب االس���تقرار الذي 
مازالت مظلته اإلقليمي���ة والدولية قائمة 
اكتمال المؤسسات الدستورية وبالتالي سد 

الفراغ في الرئاسة األولى.
وتعتق���د المص���ادر أن العراق يش���كل 
المدخل لتصحيح المشهد اإلقليمي بتوازناته 
وترس���يماته، وان المنحى الذي ستسلكه 
التط���ورات العراقية بعد تخلي طهران عن 
المالكي كفيل بتبديل المعطيات ليس في بالد 
الرافدين فقط، إنما في سورية ولبنان أيضا، 
باإلضافة إلى ان معركة سد الموصل أنهت 

استراتيجية التدخل السلبي األميركي.
وألمحت المص���ادر إلى أن التوافق بين 
الرياض وطهران الذي أدى في مارس الماضي 
إلى والدة حكومة المصلح���ة الوطنية قد 
يتكرر مجددا على الصعيد اللبناني من خالل 
تسوية تطول االنتخابات الرئاسية وابقاء 
لبنان بمنأى عن »السورنة والعرقنة« وعدم 
تحويل الساحة اللبنانية الى ساحة جهاد.

لن���دن � أ.ش.أ: كش���فت وزارة الدف���اع 
البريطاني���ة النقاب عن أن عدد املس���لمني 
إلى صفوف تنظيم  البريطانيني املنضمني 
الدول���ة اإلس���المية ف���ي العراق والش���ام 
»داعش«، أكبر من املنضمني منهم للجيش 

البريطاني.
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية لصحيفة 
»يو اس أيه توداي« األميركية، أن عدد املسلمني 
البريطانيني في اجليش البريطاني يبلغ نحو 
600 شخص من بني 200 ألف جندي، في حني 
أظهرت إحصاءات حكومية رسمية أن عدد 
املسلمني البريطانيني املنضمني إلى صفوف 
داعش في العراق وسورية يزيد على 800 
شخص، بينما قالت اخلارجية البريطانية 

إنه من الصعب تقدير أعدادهم بدقة.
تأتي تلك التصريحات في أعقاب اعتراف 
وزير اخلارجية البريطاني فيليب هاموند بأن 
املتشدد الذي ظهر في مقطع ڤيديو مرعب نشر 
على اإلنترنت في وقت سابق من األسبوع 
اجلاري، وهو يقطع رأس الصحافي األميركي 

جيمس فولي، ميك���ن أن يكون من الرعايا 
البريطانيني نظ���را ألن لهجته بريطانية. 
وأوضح هاموند أنه يعلم أن مشكلة اجلهاديني 
البريطانيني ليس���ت جديدة.. مضيفا »هذا 
شيء كنا نراقبه ونتعامل معه لشهور عديدة 
وأن���ا ال أعتقد أن هذا الڤيديو س���يغير أي 
ش���يء.. إنه فقط يزيد الوعي بهذه احلالة 

اخلطيرة جدا«.
ونقلت الصحيفة عن خالد محمود، عضو 
البرملان البريطاني عن منطقة ذات نس���بة 
عالية من السكان املسلمني، القول: إن تقديرات 
احلكومة لعدد املقاتل���ني البريطانيني لدى 
الدولة اإلسالمية حاليا في الشرق األوسط 
بها حتفظ شديد، حيث قال ملجلة »نيوزويك« 
األميركية هذا األس���بوع، إن ما ال يقل عن 
1500 متط���رف بريطاني من احملتمل أن مت 
جتنيدهم للقتال في العراق وسورية على 
مدى الس���نوات ال� 3 املاضية. وقال »هناك 
عدد غي���ر مقبول من البريطانيني يقاتلون 

إلى جانب القوات اجلهادية«.

بيروت � أ.ف.پ: قتل 70 مقاتال من تنظيم 
الدولة اإلس���المية )داعش( على األقل منذ 
األربعاء في معارك عنيفة ضد القوات النظامية 
السورية في محافظة الرقة )شمال(، بحسب 
ما أفاد املرصد الس���وري حلقوق اإلنسان 

امس.
وتدور املعارك في محيط مطار الطبقة 
العسكري، اخر معقل للنظام في احملافظة 
الواقعة مبجملها تقريبا حتت سيطرة التنظيم 

املتطرف.
واش���تدت حدة املعارك التي اندلعت في 
منتصف اغسطس، منذ مساء الثالثاء املاضي 
بعد هجوم عنيف شنه التنظيم في محيط 
املطار، وتخللهما تفجيران انتحاريان فجر 
امس االول. لكنه لم يتمكن من إحراز تقدم 

على األرض، بحسب املرصد.
وأشار مدير املرصد رامي عبدالرحمن الى 
ان »70 مقاتال من تنظيم الدولة اإلسالمية لقوا 
مصرعهم منذ اندالع املعارك فجر األربعاء، 
وذلك جراء القصف العنيف من قوات النظام 
على مناطق في محيط مطار الطبقة، استخدم 
فيه الطيران احلربي وصواريخ سكود. كما 
قتل البعض في انفج���ار الغام«. كما ألقى 
النظام »براميل متفجرة« على مواقع »الدولة 
اإلسالمية« ومناطق عدة في محافظة الرقة. 
وأرسل النظام امس األول تعزيزات من اجلنود 

الذي���ن مت نقلهم على منت طائرات مروحية 
وهبطوا في مطار الطبقة.

ويسيطر تنظيم »الدولة اإلسالمية« على 
مجمل محافظة الرقة وعلى أجزاء واس���عة 
أخرى في شمال وشرق سورية، كما يسيطر 

على مناطق شاسعة في العراق املجاور.
ومتكن تنظي���م »الدولة« من طرد قوات 
النظ���ام من موقعني عس���كريني مهمني في 
محافظ���ة الرقة، الل���واء 93 والفرقة 17 في 
يوليو، بعد مع���ارك قتل فيها اكثر من 100 

جندي سوري.
وعمد النظام على األثر الى ش���ن حملة 
قصف عنيف غير مسبوق على مواقع »الدولة 
اإلس���المية« في الرق���ة ومناطق اخرى في 

سورية.
ويخ���وض مقاتلو املعارضة الس���ورية 
املناهضون لنظام بشار األسد معارك ضارية 
ضد »داعش« � االس���م املختصر املستخدم 
للداللة عل���ى التنظيم � في مناطق عدة من 

سورية.
وتته���م املعارض���ة »داعش« بتش���ويه 
»الثورة الس���ورية« بس���بب جنوحه نحو 
التفرد بالسيطرة وممارساته املتطرفة من 
قتل وذبح وتكفير في حق كل من يعارضه. 
وتعتبر ان مواجهته هو باألهمية نفس���ها 

ملواجهة قوات نظام بشار األسد.

واشنطن: نرفض 
التفاوض مع 
اإلرهابيني.. 

ولن ندفع لهم أي 
فدية

نزوح أكثر من 
2000 عائلة 
تركمانية من 

بلدتني في ديالى 
العراقية هربًا من 

»داعش«


