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إيران

دعائم الهرم االقتصادي بعد االتفاق النووي
العراق ،إال أن الحكومة تنوي – على
ما تبديه التصريحات الرسمية – أن
تكون املعركة املقبلة في املوصل.
وفي السياق ،قال الباحث في شؤون
«داعـ ــش» هـشــام الـهــاشـمــي إن «ق ــرار
تــأجـيــل تـحــريــر الـفـلــوجــة يـعــد ق ــرارًا
أميركيًا ،بسبب وجود تشكيالت من
الحشد الشعبي تشارك في الحصار
املـ ـطـ ـب ــق عـ ـل ــى امل ـ ــدي ـ ـن ـ ــة» .وأوض ـ ـ ــح
ال ـه ــاش ـم ــي لـ ـ ــ»األخـ ـ ـب ـ ــار» أن «ق ـ ــوات
الـحـشــد الشعبي تــوجــد فــي املناطق
ال ـج ـن ــوب ـي ــة والـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ال ـش ــرق ـي ــة
للفلوجة» ،مشيرًا إلى أن «أي عملية
عسكرية لتحريرها تعني مشاركة
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ال ي ــري ــده
األميركيون» .ولفت إلى أن «انسحاب
قوات الحشد من هذا املكان يمكن أن
يدفع األميركيني إلى تغيير وجهتهم
وخـ ـ ـط ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،ل ـ ـلـ ــذهـ ــاب إلـ ــى
ً
الفلوجة بدال من املوصل».
وعــن إمكانية االعـتـمــاد على أطــراف
م ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـفـ ـل ــوج ــة وت ـج ـن ـي ــده ــم
لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــره ـ ـ ــا ،أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــر
االس ـت ــرات ـي ـج ــي إل ـ ــى أن «ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـعــراق ـيــة ال تـسـتـطـيــع ال ـع ـمــل بـهــذه
القوة في قضاء يخضع لداعش ،منذ
سنتني ،وما تمكنت منه فقط هو في
املجال االستخباري واملعلومات».
في املقابل ،يبدو أن األحداث األخيرة
ق ــد ت ـج ـبــر ال ـح ـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة على
ت ـغ ـي ـيــر خ ـط ــط ال ـت ـح ــري ــر .وعـ ــن ه ــذا
امل ــوض ــوع ،ق ــال ال ـكــاتــب املتخصص
ّ
«املتغير
بملف األنبار عمر الشاهر إن
الجديد قد يجبر القيادات العسكرية
على تغيير مواعيد املعارك» ،مضيفًا
أن «ال ـ ـثـ ــورة ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـل ــى داع ــش
فــي مدينة ذات طــابــع عـشــائــري مثل
الـفـلــوجــة ،قــد تـسـبــب خـســائــر كبيرة
لـلـتـنـظـيــم ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن خـصــوم
داعش يعرفون األرض جيدًا».
وتوقع أن «معركة تحرير الفلوجة ال
تنتظر املــوصــل ،فــاملــؤشــرات األولـيــة
تتعلق بـمــا يـمـكــن أن نسميه حركة
داخـ ـلـ ـي ــة ض ـ ــد داع ـ ـ ـ ــش ،وال ـح ـك ــوم ــة
املحلية دخـلــت اآلن على خــط األزمــة
وطلبت دعم الحكومة املركزية».

يعتمد الهرم
االقتصادي اإليراني ،بشكل
أساسي ،على «االقتصاد
المقاوم» .االتفاق النووي
دفع إلى إعادة النظر في
هيكلية هذا االقتصاد ،مع
األخذ في االعتبار العوامل
الخارجية والدول المؤثرة
طهران ــ حسين شعيتو
ما إن الح التوصل إلى االتفاق النووي
بني إيران ومجموعة « »1+5في األفق،
حتى ظهرت معه معالم ما بات يسمى
فــي إي ــران «ال ـهــرم االق ـت ـصــادي» ،الــذي
يعتمد على ركــائــز داخلية وخارجية
عدة .وفي الشق الخارجي ،يعتمد هذا
الهرم بشكل أساسي على التحالفات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـخ ــارج ـي ــة ،وخ ـصــوصــا
مع روسيا والصني ،فيما تعتبر دول
آسيوية مثل الهند وكوريا الجنوبية
طرفًا ثالثًا أضيف إليها ،أخـيـرًا ،دول
من االتحاد األوروبي.
ولكن على الرغم من الدخول األوروبي
على خط التبادل التجاري مع إيــران،
تبقى روس ـيــا وال ـصــن األه ــم فــي هــذا
املـ ـ ـج ـ ــال ،وم ـ ــن بـ ــن ه ــات ــن ال ــدول ـت ــن
ت ــأت ــي ال ـص ــن ف ــي امل ــرت ـب ــة األولـ ـ ــى في
ظــل ت ـبــادل ت ـجــاري يـفــوق الـ ــ 50مليار
دوالر ،ب ـح ـســب مـ ــا ك ـ ــان قـ ــد أفـ ـ ــاد بــه
رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
علي أكبر صالحي ،فيما ّ
تقرر ،الشهر
املاضي ،رفع التبادل بني البلدين إلى
 600مليار دوالر .أما التبادل التجاري
مع روسيا الذي كان قد وصل إلى 1.5
مليار دوالر ،فمن املتوقع أن ينمو إلى
 10مليارات دوالر في عام  ،2020وفق
م ــا كـ ــان ق ــد صـ ــرح ب ــه رئ ـي ــس مجلس
األعـ ـم ــال ال ــروس ــي ـ ـ ـ اإليـ ــرانـ ــي ال ـتــابــع
لغرفة الـتـجــارة والـصـنــاعــة الــروسـيــة،
فيكتور ميلينكوف.
وف ـ ــي ت ـص ــري ــح إل ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ق ــال

م ـس ـت ـشــار وزيـ ـ ــر ال ـص ـن ــاع ــة اإلي ــران ــي
محمد حسن أنصاري فرد ،إن «العالقة
مع الصني كانت ّ
مميزة حتى في فترة
الـ ـعـ ـق ــوب ــات» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ال ـصــن
«اليوم ستكون القناة األكبر للحاجات
االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة املـ ـن ــاسـ ـب ــة م ـ ــن ح ـيــث
الفائدة والسعر».
أم ــا فــي مــا يتعلق بــروس ـيــا ،فــرغــم أن
األول ــوي ــة ه ــي ل ـل ـت ـبــادل ال ـت ـج ــاري ذي
ال ـط ــاب ــع ال ـع ـس ـك ــري ،إال أن ـه ــا تـســاهــم
فــي بـنــاء الـهــرم االقـتـصــادي اإليــرانــي،
األمر الذي بدا واضحًا في االتفاقيات
األخ ـيــرة الـتــي شملت الـغــاز الطبيعي
وبعض املواد الصناعية الثقيلة.
ّ
وي ـ ـع ـ ــزز ال ـ ــوض ـ ــع اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ال ـح ــال ــي
انـضـمــام بعض ال ــدول األوروب ـي ــة إلى
ال ـخ ـطــة االق ـت ـص ــادي ــة امل ــوس ـع ــة ،الـتــي
ً
ت ـع ـت ـمــد أوال ع ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــدرات ال ــذات ـي ــة
واس ـت ـي ــراد الـخـصــائــص ال ـتــي تنقص
إي ــران ،وثانيًا على معاهدات تجارية
ت ــراع ــي مـ ـب ــادئ «االقـ ـتـ ـص ــاد املـ ـق ــاوم»
وتحفظ حقوق الجمهورية اإلسالمية
م ــن خ ــال شـ ــروط جــزائ ـيــة تـكـفــل عــدم
التأثر بالنفوذ األميركي واالنسحاب
امل ـفــاجــئ ،كـمــا حـصــل ســابـقــا م ــن قبل
الشركات األوروبية.
ً
على صعيد صناعة الـسـيــارات مثال،
وبـعــد ت ـضـ ّـرر شــركــة «إيـ ــران خ ــودرو»
األبرز في هذا املضمار ،إثر االنسحاب
امل ـفــاجــئ ل ـشــركــة «ب ـي ـجــو» الـفــرنـسـيــة
ون ـكــث االت ـف ــاق بــن الـشــركـتــن بسبب
ض ـغــوط خــارج ـيــة ،أك ــد مــديــر الـشــركــة
اإليــران ـيــة أن الـجــانــب الـفــرنـســي أبــدى
رغبة واسعة في معاودة التعاون مع
إي ــران ،إال أن «إي ــران خ ــودرو» فرضت
شــرطــا لـلـتـعــويــض بمبلع  280مليار
ي ــورو ب ــدل األضـ ــرار الـتــي لحقت بها،
ليحسم االتـفــاق أخـيـرًا بوهب الشركة
ال ـفــرن ـس ـيــة ث ــاث ــة أن ـ ـ ــواع ج ــدي ــدة مــن
سياراتها من دون أي فائدة على مدى
سنتني.
ّ
وفي هذا اإلطار ،قال أنصاري فرد «كنا
وال نزال نصدر النفط إلى بعض الدول
األوروب ـي ــة ،األم ــر ال ــذي ّ
يمهد الطريق
أمـ ــام مـ ـب ــادالت ت ـج ــاري ــة» ،مـضـيـفــا إن
«إيـ ـ ـ ــران ت ــزي ــد إن ـت ــاج ـه ــا ال ـي ــوم ــي مــن

وصل التبادل التجاري
بين إيران والصين إلى
حوالى  50مليار دوالر

النفط ،وبالتالي سترتفع الـصــادرات
الـنـفـطـيــة إل ــى أوروب ـ ــا إل ــى أك ـثــر م ــن 3
آالف برميل في اليوم الواحد» .وأشار
إل ــى أن «ال ـي ــون ــان وأمل ــان ـي ــا وإيـطــالـيــا
تعتبر املستفيد األوروبـ ــي األكـبــر من
ال ـن ـفــط اإلي ـ ــران ـ ــي ،ومـ ــن هـ ــذا املـنـطـلــق
يمكننا إبرام معاهدات مع هذه الدول
وغ ـيــرهــا لـنـحـصــل ع ـلــى ب ـعــض امل ــواد
الصناعية مثل الـطــائــرات والسيارات
من أملانيا وفرنسا ،وبعض املنتجات
الزراعية من إيطاليا.»...
ولكن بغض النظر عــن االعتماد على
التبادل التجاري الخارجي ،فإن خبير
العالقات الدولية واملحلل االقتصادي
هاني زاده أوضح لـ»األخبار» أنه «بعد
رف ــع ال ـع ـقــوبــات ،اع ـت ـمــدت إي ـ ــران على

أســس اقتصادية عــدة ،أولـهــا التركيز
على االستثمارات الداخلية واالعتماد
ع ـلــى الـ ـك ــوادر امل ـح ـل ـيــة ،بـحـيــث تـكــون
قادرة على االعتماد بنسبة  80في املئة
عـلــى م ــوارده ــا الــداخـلـيــة ،وخصوصًا
ب ـعــد  37ع ــام ــا ع ـلــى ان ـت ـص ــار ال ـث ــورة
اإلسالمية» .وأضاف إنه «بعد االتفاق
ال ـنــووي مــع الـســداسـيــة ،تسعى إيــران
إلـ ــى جـ ــذب االس ـت ـث ـم ــارات ال ـخــارج ـيــة
بـشــروط معينة ،بحيث مــن املمكن أن
يبلغ حجم االستثمار الخارجي أكثر
م ــن  400م ـل ـي ــار دوالر ف ــي ال ـس ـن ــوات
ال ـع ـش ــر امل ـق ـب ـل ــة ،ت ـح ـصــل إي ـ ـ ــران عـلــى
حصة فيها تصل إلى أكثر من  50في
املئة مقارنة باالستثمارات السابقة».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه «بـ ـع ــد ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق،
ات ـج ـهــت ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة إلــى
ال ـت ـعــامــل ال ــوث ـي ــق م ــع ك ــل م ــن الـصــن
وروسـ ـ ـي ـ ــا ،وبـ ـع ــض الـ ـ ـ ــدول فـ ــي آس ـيــا
الــوسـطــى وبـعــض الـ ــدول فــي االتـحــاد
األوروب ــي ،التي تختارها بما يضمن
عدم اإلخالل بااللتزامات والعودة إلى
امل ــرب ــع األول ،أي االن ـس ـحــاب والـنـكــث
بالوعود تحت الضغط األميركي».
مـ ــن هـ ـن ــا ،ت ـس ـع ــى إي ـ ـ ـ ــران إلـ ـ ــى ف ــرض
ش ــروط ضمن االتـفــاقـيــات ،أولـهــا عدم
تــأثــر املـعــاهــدات بــأي عقوبات جديدة
تـفــرضـهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،إضــافــة
إل ــى أن الـنـفــوذ األم ـيــركــي عـلــى ال ــدول
النفطية لــن يـكــون لــه دور فــي تهديد
االقـ ـتـ ـص ــاد اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ذل ـ ــك أن إي ـ ــران
تتجه إلى بناء اقتصاد ال يعتمد على
ال ـعــائــدات الـنـفـطـيــة .وف ــي ه ــذا اإلط ــار،
وضعت إي ــران خطة اقتصادية للعام
امل ـق ـبــل ،حـ ــددت فـيـهــا إي ـ ـ ــرادات الـنـفــط
بحوالى  %30من الناتج املحلي ،األمر
ال ــذي يـعــد خ ـطــوة مـهـمــة ،وخـصــوصــا
أن هــذه اإلي ــرادات كانت تشكل حوالى
 %70مــن الناتج املحلي .وبـنــاء عليه،
ف ـ ـ ــإن ال ـ ـه ـ ــرم االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي اإلي ـ ــران ـ ــي
الحالي يعتمد على التنوع في إنتاج
املـنـتـجــات املـحـلـيــة وت ـصــديــرهــا ،مثل
البتروكيماويات والسجاد واملنتجات
الغذائية ،وكل هذه السلع ّ
تكمل القناة
االق ـت ـصــاديــة ،بـمـعــزل عــن أي ضغوط
أميركية متوقعة.

تركيا

ّ
وتعد بـ«تدمير» السياحة
«صقور حرية كردستان» تتبنى تفجير أنقرةِ ...
أعلنت أمــس مجموعة «صقور حرية
كردستان» ،القريبة من حــزب العمال
ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي ،مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـتـ ـه ــا عــن
التفجير االن ـت ـحــاري ال ــذي استهدف
قافلة عسكرية في وسط أنقرة مساء
األربـ ـ ـع ـ ــاء املـ ــاضـ ــي ،م ــوق ـع ــا ع ـش ــرات
القتلى والجرحى.
ّ
وتبنت املجموعة ،في بيان نشرته على
موقعها اإللـكـتــرونــي ،العملية «ضــد
قــاف ـلــة ل ـج ـنــود ال ـج ـم ـهــوريــة الـتــركـيــة
الـ ـف ــاشـ ُـي ــة» ،وذل ـ ـ ــك «ثـ ـ ـ ــأرًا ل ـل ـض ـع ـفــاء
الــذيــن قـتـلــوا فــي أح ــد أقـبـيــة جـيــزري،
وجــرحــانــا املــدن ـيــن» ،فــي إش ــارة إلــى
ضـحــايــا العملية الـتــي تشنها قــوات
الـشــرطــة والـجـيــش على املـنــاطــق ذات
ال ـغــال ـب ـيــة ال ـك ــردي ــة ف ــي ج ـن ــوب شــرق
ال ـبــاد مـنــذ أكـثــر مــن شـهــريــن ،والـتــي
تـحـصــد ع ـشــرات الـضـحــايــا املــدنـيــن،
ً
فضال عن تهجير عشرات اآلالف منهم.
ّ
وحـ ـ ــذرت امل ـج ـمــوعــة ف ــي بـيــانـهــا بــأن
سـيــاحــة ه ــدف مـهــم نــريــد تــدمـيــره.
«الـ ّ
ن ـح ــذر ال ـس ـيــاح امل ـح ـل ـيــن واألج ــان ــب
من التوجه الى املواقع السياحية في
عمن ُ
تركيا .لسنا مسؤولني ّ
سيقتل
ف ــي ال ـه ـج ـمــات ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف هــذه
األم ـ ــاك ـ ــن» .وت ـض ـ ّ ّـم ــن ال ـب ـي ــان ص ــورة
لشاب قال إنه منفذ العملية ،ذاكرًا أن
اسمه زينار رابــريــن ،وأنــه من مواليد
ع ــام  1989فــي مــديـنــة «فـ ــان» .وكــانــت
املجموعة قد أعلنت مسؤوليتها عن

ّ
ه ـج ــوم ب ـقــذائــف الـ ـه ــاون ،نــفــذتــه في
كــانــون األول املــاضــي ضــد م ـطــار في
إسطنبول.
وأع ـ ـلـ ــن أم ـ ــس رئـ ـي ــس ن ـي ــاب ــة أنـ ـق ــرة،
هارون كوداالك ،أن الشرطة أوقفت 17
شخصًا ُيشتبه في صلتهم بالتفجير
االن ـت ـح ــاري ،وأن ـهــا انـتـهــت «تـقــريـبــا»
من التحقيق .وقال كــوداالك إن هؤالء
ُ
األشخاص ،الذين لم تكشف هوياتهم،
أوقفوا في سبع محافظات في البالد،
وإن الشرطة ال تزال تبحث عن مشتبه
فيه واحد.
وك ــان الــرئـيــس ال ـتــركــي ،رج ــب طيب
إردوغـ ـ ـ ــان ،ورئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،أحـمــد
ُ
داود أوغ ـ ـلـ ــو قـ ــد «أك ـ ـ ـ ـ ــدا» أول مــن
أم ــس أن ال ـه ـجــوم االن ـت ـح ــاري نـفــذه
أكــراد ســوريــون من «وح ــدات حماية
ال ـش ـع ــب» ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـح ــزب االتـ ـح ــاد
الديموقراطي ،الــذي تقول أنقرة إنه
امـتــداد لحزب العمال الكردستاني.
وك ـ ــان ُ
داود أوغـ ـل ــو ق ــد حـ ــدد هــويــة
ً
االنتحاري ،قائال إنه السوري صالح
ّ
نصار ( 23عامًا) ،املقرب من «وحدات
حماية الشعب» ،فيما ذكرت صحف
تركية أنه تم التعرف إلى ّ
نصار من
ُ
خالل بصمات أصابعه التي سجلت
ل ـ ــدى وص ــول ــه إل ـ ــى ت ــرك ـي ــا ك ــاج ــئ.
ول ـك ــن الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي حـ ــزب االت ـح ــاد
الــديـمــوقــراطــي ،صــالــح مسلم ،وأحــد
ق ـ ــادة حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي،

ج ـم ـيــل ب ــاي ـي ــك ،ك ــان ــا ق ــد ن ـف ـيــا ه ــذه
االتهامات.
وأع ـلــن إردوغـ ـ ــان أم ــس أن ــه سيوجه
ان ـت ـقــادات لـنـظـيــره األم ـيــركــي ،ب ــاراك
أوباما ،في اتصال هاتفي كان مقررًا
ع ـصــر أمـ ــس (ب ـتــوق ـيــت غــريـنـيـتــش)
ح ـ ـيـ ــال دعـ ـ ــم واشـ ـنـ ـط ــن ل ـل ـم ـقــات ـلــن
األك ـ ــراد ال ـســوريــن ال ــذي ــن تعتبرهم
تــركـيــا «إره ــاب ـي ــن» .وق ــال إردوغـ ــان
«سـنـقــول (للمسؤولني األميركيني)
أي ــن وك ـيــف انـفـجــرت األسـلـحــة التي
يعطونها لهذه التنظيمات» ،مضيفًا
إن «عناد البلدان الغربية يحزننا».
وكـ ـ ــرر إردوغـ ـ ـ ـ ــان الـ ـق ــول إن ـ ــه «ل ـيــس
لدينا شــك فــي أن الــذيــن قــامــوا بهذا
الهجوم هم وحدات حماية الشعب»،
مضيفًا« :قبل شهور ،أثناء اجتماعي
مـعــه (أوب ــام ــا) أبـلـغـتــه أن ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة ت ـق ـ ّـدم أس ـل ـحــة (لـلـمـقــاتـلــن
ّ
محملة
األك ـ ــراد) .وصـلــت  3طــائــرات
(باألسلحة) ،انتهى املطاف بنصفها
ف ــي أي ـ ــدي داع ـ ــش (ت ـن ـظ ـيــم «ال ــدول ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة») ،ون ـص ـف ـهــا ف ــي أي ــدي
حــزب االت ـحــاد الــديـمــوقــراطــي ...ضد
ُ
م ـ ــن اسـ ــت ـ ـخـ ــدمـ ــت ه ـ ـ ــذه األسـ ـلـ ـح ــة؟
ُ
اس ــتـ ـخ ــدم ــت ض ـ ــد م ــدنـ ـي ــن هـ ـن ــاك،
وتسببت بمقتلهم».
وك ــان إردوغـ ــان يـشـيــر ،عـلــى األرج ــح،
إلــى عملية إسـقــاط طــائــرات أميركية
 28حزمة من اإلمدادات العسكرية في

أواخر  ،2014قالت إنها كانت موجهة
ملـقــاتـلــن أكـ ــراد عــراق ـيــن ق ــرب مدينة
عني العرب (كوباني) السورية .وأقر
مسؤولون في وزارة الدفاع األميركية
آنـ ــذاك ب ــأن إح ــدى ال ـحــزم سـقـطــت في
أيـ ــدي ع ـنــاصــر «داع ـ ـ ــش» ،وأن ســاح
ال ـجــو اس ـت ـهــدف ال ـحــزمــة ت ـلــك ب ـغــارة
جوية ودمرها.
وفــي وقــت الحــق من مساء يــوم أمس،
ق ــال ــت ال ــرئ ــاس ــة ال ـت ــرك ـي ــة إن أوب ــام ــا
عـ ّـبــر عــن م ـخــاوفــه ب ـشــأن ت ـقــدم ق ــوات
الـحـكــومــة الـســوريــة ووحـ ــدات حماية
الشعب فــي شـمــال غــرب ســوريــا ،وإن
ت ــرك ـي ــا ت ـم ـلــك الـ ـح ــق ف ــي الـ ــدفـ ــاع عــن
نفسها ،وإن واشنطن ستدعم أنقرة

على الدوام ،بوصفها عضوًا في حلف
شمالي األطلسي ،وذلــك في االتصال
ال ـه ــات ـف ــي ب ــن ال ــرئ ـي ـس ــن .وأض ــاف ــت
الــرئــاســة إن أوبــامــا وإردوغ ـ ــان اتفقا
على رفع مستوى التعاون في محاربة
ما قالت إنها جماعات إرهابية ،بما
في ذلك حزب العمال الكردستاني.
وكـ ــانـ ــت واشـ ـنـ ـط ــن قـ ــد أعـ ـلـ ـن ــت ،بـعــد
هجوم أنقرة ،أنها ال تعتبر «وحــدات
حماية الشعب» منظمة إرهابية .وقال
متحدث باسم الخارجية األميركية،
أول من أمــس ،إن واشنطن ال يمكنها
أن تـ ـنـ ـف ــي أو تـ ــؤكـ ــد ات ـ ـه ـ ــام ت ــرك ـي ــا
للوحدات بأنها وراء تفجير أنقرة.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

إردوغان:
«سنقول
(لواشنطن) أين
وكيف انفجرت
األسلحة التي
يعطونها لهذه
التنظيمات»
(األناضول)

