
Mon.12 Dec. 2016 issue no 241العراق والعالم4
االثنين 12 كانون االول 2016 العدد 241

اكثر من 10 آالف مدني فروا من أحياء تحت سيطرة المعارضة في حلب 

ف��ر اكرث من 10 االف مدين منذ منت�سف ليل ال�سبت 
االحد من االحياء التي ال تزال حتت �سيطرة الف�سائل 
املعار�سة يف مدينة حل��ب باجتاه تلك التي ت�سيطر 
عليها ق��وات النظام، وفق ما اف��اد املر�سد ال�سوري 

حلقوق االن�سان.
وق��ال مدي��ر املر�س��د رام��ي عب��د الرحم��ن لوكالة 
فران���س بر���س "ف��ّر اكرث م��ن ع�رشة اآالف م��دين منذ 
منت�سف الليل م��ن االحياء التي ال تزال واقعة حتت 
�سيط��رة الف�سائل املعار�سة يف جن��وب �رشق حلب 
باجت��اه احي��اء واقع��ة حتت �سيط��رة ق��وات النظام 

نتيجة املعارك امل�ستمرة والق�سف العنيف".
ومن��ذ منت�سف ت�رشين الثاين/نوفمرب، متكنت قوات 
النظ��ام اث��ر هجوم لها من احراز تق��دم �رشيع داخل 
االحياء ال�رشقية وباتت ت�سيطر على اكرث من 85% 
م��ن م�ساحة هذه االحي��اء التي كانت حت��ت �سيطرة 
2012، تاري��خ  الف�سائ��ل املعار�س��ة من��ذ الع��ام 

انق�سام املدينة بني الطرفني.
ودفع الهجوم ع���رشات اآالف املدنيني اىل الفرار من 
االحي��اء ال�رشقية. وتوجه معظمه��م اىل احياء حتت 

�سيطرة قوات النظام.
وا�س��ار عبد الرحم��ن اىل ان النازحني اجلدد توجهوا 
اىل االحياء الغربية او تلك التي �سيطرت عليها قوات 

النظام موؤخرا يف �سمال وو�سط مدينة حلب.
ونق��ل احد ال�س��كان يف االحي��اء اجلنوبي��ة ال�رشقية 
لوكال��ة فران�س بر���س م�ساهدته بع��د منت�سف الليل 

حل�سود من ال�سكان يفرون باجتاه االحياء الغربية.
وكان��ت االمم املتح��دة اعرب��ت اجلمع��ة ع��ن قلقها 
ازاء معلوم��ات حول فقدان املئات م��ن الرجال بعد 
هروبهم من �رشق حلب اىل مناطق خا�سعة ل�سيطرة 
النظ��ام، وكذلك من��ع اآخرين من الف��رار من مناطق 

املعار�سة.
وق��ال املبعوث اخلا���س لالمم املتح��دة اىل �سوريا 
�ستاف��ان دي مي�ستورا ال�سب��ت "نتابع بقلق املراحل 
االخ��رة مل��ا �سيع��رف يف التاريخ ب�معرك��ة حلب"، 

موؤكدا ان "االولوية اجالء املدنيني".

وجه��ت ال�سلط��ات االردني��ة تهم��ة القت��ل العم��د لرجل 
قت��ل زوجت��ه وابنه وابنت��ه قبي��ل موعد زفافه��ا، رميا 
بالر�سا�س اثناء نومهم، بح�سب ما افاد م�سدر ق�سائي 

االحد.
وق��ال امل�س��در ال��ذي ف�س��ل ع��دم الك�س��ف ع��ن هويته 
لوكال��ة فران�س بر�س ان "مدع��ي عام حمكمة اجلنايات 
الكربى وجه تهمة القتل العمد مع �سبق اال�رشار مكررة 
ثالث م��رات الردين )52 عاما( قتل زوجته )48 عاما( 
وابنت��ه )23 عام��ا( وابن��ه )24 عام��ا( مبنزله��م ببلدة 
الطيب��ة غرب اربد )89 كيلوم��را �سمال عمان( باطالق 
الر�سا���س عليه��م ببندقية من ط��راز +بوم��ب اأك�سن+ 

اثناء نومهم فجر اأم�س ال�سبت". 
وا�ساف ان "ا�سابات جميع املتوفني كانت يف منطقة 

الراأ�س". 
وق��ال م�س��در مق��رب م��ن التحقي��ق ان "القا�س��ي قرر 
توقي��ف القاتل ال��ذي يعمل مزارع��ا 15 يوما على ذمة 

التحقيق قابلة للتجديد يف �سجن اربد". 
وا�س��اف ان "القاتل افاد خالل التحقيق بانه يعاين من 
ا�سطراب��ات نف�سي��ة منذ اكرث من �سهري��ن وانه اليعرف 

ملاذا اقدم على قتل زوجته وابنته وابنه". 
واو�سح امل�س��در ان "االبنة املقتول��ة كانت على موعد 
م��ع يوم زفافها ال�سبت"، م�س��را اىل ان "اال�رشة تتكون 

من ثالث بنات وولدين".

"العديد من القتلى" بانهيار كنيسة في نيجيريا 

انتخابات نيابية قد تؤمن مخرجا لالزمة السياسية 
في مقدونيا

توجيه تهمة القتل العمد 
الردني قتل زوجته وابنه 

وابنته رميا بالرصاص 

16 قتيال في هجوم انتحاري في مقديشو 

اأعلن��ت الرئا�س��ة النيجري��ة اأن العدي��د من االأ�سخا���س قتل��وا يف انهيار �سقف 
كني�سة اإجنيلية بجنوب �رشق نيجريا، من دون اأن تعطي عددا حمددا لل�سحايا.
واأف��ادت وكالة االأنب��اء النيجرية من جهتها اأن ع��دد القتلى "يراوح بني 50 
و200"، م�س��رة اإىل اأن عملي��ات االإنق��اذ م�ستمرة يف مكان احل��ادث، يف اأويو 

عا�سمة والية اأكوا اإيبوم.
وكان��ت الكني�سة تنظم لقاء للموؤمنني يف نهاي��ة االأ�سبوع. وكان �سقف الكني�سة 
ال ي��زال قي��د االإن�ساء عندما انه��ار على احل�سد، بح�سب ما اأف��ادت و�سائل اإعالم 
حملي��ة.  وقدم الرئي�س النيجري حممد بخاري التع��ازي "با�سم عائلته واالأمة 
باأ�رشها جراء )�سقوط( العديد من القتلى واجلرحى  اإثر هذا احلادث املاأ�سوي"، 

وفق ما اأعلن املتحدث با�سم الرئا�سة يف بيان. 
اأما حاكم والية اأكوا اإيبوم الذي كان حا�رشا خالل االحتفال الديني فلم ي�سب 
ب��اأذى، واأو�س��ح عل��ى في�سبوك م�س��اء ال�سب��ت اأن الوالية "مل ت�سه��د يف ال�سابق 
حادث��ا �سادم��ا اإىل ه��ذا احل��د".  يف اأيلول/�سبتمرب 2015، لق��ي مئة وخم�سة 
ع�رش �سخ�سا، بينهم 84 من جنوب افريقيا، م�رشعهم لدى انهيار مبنى ميتلكه 

مب�رش اجنيلي نيجري يف الغو�س.

بداأ املقدونيون االحد االدالء باأ�سواتهم يف انتخابات نيابية جترى بعد �سنتني 
م��ن ازمة �سيا�سية، ويتواجه فيها احلزب القومي احلاكم بزعامة رئي�س الوزراء 
ال�ساب��ق نيك��وال غروف�سك��ي، واملعار�س��ة اال�سراكي��ة الدميوقراطي��ة، على ان 
يرج��ح احلزب االلباين كفة احدهما. و قالت اللجنة الوطنية االنتخابية "االمور 
عل��ى ما يرام يف ه��ذه االنتخابات. وق��د فتحت مكاتب الت�سوي��ت ال 3490". 
وترجح ا�ستطالعات الراأي فوز اليمني القومي احلاكم منذ ع�رش �سنوات يف هذه 
اجلمهوري��ة اليوغو�سالفي��ة ال�سابقة، على املعار�س��ة اال�سراكية الدميوقراطية 
الت��ي يتزعمها زوران زائيف. لكن العدد الكب��ر للمرددين يجعل من ال�سعوبة 
مبكان اجراء اي توقعات دقيقة، ب�سبب ملل مليوين مقدوين. وي�سعر املقدونيون 
واكرثيته��م من ال�س��الف االرثوذوك�س اىل جانب اقلية البانية )20 اىل 25%(، 

بالقلق ال�سديد من جراء ن�سبة البطالة املرتفعة جدا )25%(.

قت��ل 16 �سخ�س��ا على االقل �سباح االحد يف انفجار �ساحنة مفخخة بالقرب من 
مرفاأ مقدي�سو، كما اعلن م�سوؤول فريق اال�سعاف يف العا�سمة ال�سومالية.

وق��ال عبد الق��ادر عبد الرحم��ن اآدم رئي���س ادارة اال�سعاف "انقذن��ا 48 جريحا 
ونقلنا جثث 16 �سخ�سا قتلوا يف االنفجار".

وذكر �سكان يف مقدي�سو انهم �سمعوا دوي انفجار قوي يف املدينة قبل ان يرتفع 
عمود من الدخان.

ووق��ع الهج��وم عند مدخل مرف��اأ مقدي�سو التج��اري الذي ي�سهد ن�ساط��ا م�ستمرا. 
وقال ال�سابط يف ال�رشطة املحلية ابراهيم حممد ان "االنتحاري ا�ستهدف قطاعا 
يع��ج باملدنيني واحلمالني والتج��ار ال�سغار"واكد ناطق با�سم ادارة املدينة عبد 
الفت��اح عمر ح��الن ان ح�سيلة ال�سحايا تبلغ ع�رشة قتلى فقط مو�سحا اننه فتح 
حتقيق يف الهجوم.وتبنت حركة ال�سباب اال�سالمية ال�سومالية املرتبطة بتنظيم 

القاعدة الهجوم على ح�سابها على تطبيق تلغرام.

 

حلب ــ خاص

عمان  ــ متابعة 

اأ���رشف الزعيم الكوري ال�سمايل كي��م جونغ-اون على 
تدري��ب ع�سك��ري كب��ر يحاك��ي هجوم��ا عل��ى البي��ت 
االأزرق، مقر الرئا�س��ة الكورية اجلنوبية التي باتت يف 
قل��ب ف�سيحة �سيا�سي��ة، وفق ما اأف��ادت و�سائل اإعالم 

كورية �سمالية االأحد. 
واأف��ادت وكالة االأنب��اء الكورية ال�سمالي��ة الر�سمية اأن 
ه��ذا التمرين الذي راقبه كيم جونغ-اون عرب مناظر، 
هدف��ه "تدمر اأه��داف حمددة للعدو"، مب��ا فيها البيت 
االأزرق. ون�رشت �سحيف��ة "رودونغ �سينمون" الناطقة 
با�سم احلزب احلاك��م يف كوريا ال�سمالية �سورا جلنود 
كوري��ني �سماليني يقتحمون مبن��ى ي�سبه مقر الرئا�سة 

الكورية اجلنوبية ويحرقونه. وتظهر �سورة اأخرى كيم 
جونغ-اون وهو ي�سحك خالل م�ساهدته التمرين. 

ه��ذه  تاري��خ  الر�سمي��ة  االإع��الم  و�سائ��ل  حت��دد  ومل 
املناورات.

وكان ع���رشات االآالف م��ن الكوري��ني اجلنوبيني نزلوا 
اىل ال�س��وارع ال�سبت لالحتفال باقال��ة رئي�ستهم بارك 
غيون-ه��ي لكن القلق م��ن مرحلة ا�سط��راب �سيا�سي 

يحد من �سعورهم بالفرح.
وقال��ت الرئي�سة يف خطاب بثه التلفزيون بعيد موافقة 
اجلمعي��ة الوطني��ة عل��ى اقالته��ا "اقدم اعت��ذاري لكل 
الكوريني اجلنوبيني عن كل هذه الفو�سى التي �سببتها 
باإهم��ايل بينم��ا تواج��ه بالدن��ا �سعوب��ات كبرة من 

االقت�ساد اىل الدفاع الوطني".

اق��راع  يف  الت�سوي��ت  روماني��ا  يف  الناخب��ون  ب��داأ 
ت�رشيع��ي ترج��ح ا�ستطالعات ال��راأي ان ي�سم��ح بعودة 
اال�سراكيني الدميوقراطي��ني اىل ال�سلطة بعد عام على 
اق�سائه��م على اثر احلريق الذي �سه��ده ملهى ليلي يف 

بوخار�ست.
وفتح��ت مراكز االق��راع البالغ عدده��ا 19 الفا بينها 
ال�سابع��ة  ال�ساع��ة  عن��د  ابوابه��ا  اخل��ارج،  يف   417
)05،00 ت غ(، على ان ي�ستمر الت�سويت حتى ال�ساعة 
21،00. وكانت حكومة فكتور بونتا اتهمت بالف�ساد 
بع��د هذا احلريق الذي اودى بحي��اة 64 �سخ�سا ب�سبب 
عدم احرام معاير ال�سالمة، ا�سطرت لال�ستفالة حتت 

�سغ��ط تظاه��رات ال�س��ارع يف ت�رشي��ن الثاين/نوفمرب 
2015. ومنذ ذلك احلني تدير البالد حكومة تكنوقراط 
بقيادة املفو�س االوروب��ي ال�سابق دا�سيان �سيولو�س، 

بدعم من ميني الو�سط.
18،8 ملي��ون ناخ��ب اىل االدالء با�سواته��م  ودع��ي 
الختيار اع�س��اء جمل�سي النواب وال�سي��وخ الذين يبلغ 
عددهم 466 برملانيا، يف اطار اقراع ن�سبي من دورة 

واحدة �ستعلن نتائجها اجلزئية االثنني.
وترج��ح ا�ستطالع��ات ال��راأي ف��وز احل��زب اال�سراكي 
الدميوقراط��ي الذي يتمت��ع بقاعدة قوي��ة يف االرياف 
وب��ني امل�سن��ني، بح�سول��ه عل��ى اربع��ني باملئ��ة من 
اال�سوات، بعد حملة قكع خاللها وعودا بزيادة االجور 

ورواتب التقاعد.

31 اخ��رون يف اعت��داء  25 �سخ�س��ا وا�سي��ب  قت��ل 
ا�سته��دف �سب��اح االح��د كني�س��ة ق��رب الكاتدرائي��ة 
املرق�سية يف حي العبا�سي��ة بو�سط القاهرة، مقر بابا 
االقباط االرثوذك���س، بح�سب وزارة ال�سحة. والهجوم 
ه��و االك��رث دموي��ة ال��ذي ي�سته��دف االقلي��ة القبطية 
م�سوؤول��ون  وق��ال  االخ��رة.  الف��رة  يف  امل�سيحي��ة 
امنيون ان االنفجار وقع داخل الكني�سة قرابة ال�ساعة 
العا���رشة بالتوقي��ت امل���رشي  وذك��رت قن��اة الني��ل 

لالخبار الر�سمية نقال عن م�سوؤول امني انه ناجم عن 
قنبل��ة م�سنوع��ة من 12 كيلوغرام م��ن مادة التي ان 
تي. واكدت وزارة ال�سحة يف بيان "وفاة 25 �سخ�سا 
واإ�ساب��ة 31 اآخري��ن يف ح��ادث انفج��ار ا�سته��دف 
الكني�سة البطر�سية املجاورة للكاتدرائية بالعبا�سية". 
ونقلت �سيارات اال�سعاف التي ار�سلت اىل مقر الكني�سة 
القريب��ة،  امل�ست�سفي��ات  اىل  وامل�ساب��ني  ال�سحاي��ا 
بح�س��ب �سحافي��ني م��ن فران���س بر���س. وكان زجاج 
قاع��ة الكني�س��ة مه�سم��ا م��ن ج��راء االنفجار.وقامت 
ال�سلطات باأخذ كام��رات املراقبة اخلا�سة بالكني�سة 

لب��دء التدقيق فيها، ح�سبما ق��ال عنا�رش من ال�رشطة 
يف موق��ع االعت��داء لفران���س بر�س. وهتف��ت جمموعة 
من نحو 25 �سخ�سا جتمعوا امام الكني�سة امل�ستهدفة 
"ق��ول لل�سي��خ، للق�سي�س دم امل���رشي م�س رخي�س". 
كما رددوا �سعارت مناخ�سة لوزير الداخلية و�ساحوا 
"ارح��ل ارحل يا وزير الداخلي��ة، عبد الغفار يا وزير 
التعذيب زيك زي حبيب" يف ا�سارة اىل حبيب العاديل 
وزي��ر الداخلي��ة يف عه��د ح�سن��ي مبارك ال��ذي كانت 
اجهزت��ه متهم��ه مبمار�سة التعذيب عل��ى نطاق وا�سع 

�سد ال�سجناء.

تدريب للجيش الكوري الشمالي يحاكي هجوما على مقر رئاسة  انتخابات تشريعية في رومانيا قد تعيد االشتراكيين الى السلطة

25 قتيال في اعتداء استهدف كنيسة قرب الكاتدرائية المرقسية 
القاهرة ــ متابعة

وكانت تركيا ق��د اعلنت يوم االحد حداد وطني غداة 
التفجري��ن اللذي��ن ا�سفرا عن �سق��وط 38 قتيال على 
االق��ل معظمهم من رج��ال ال�رشط��ة، و166 جريحا 
يف و�س��ط ا�سطنبول.  وانفجرت �سيارة مفخخة خارج 
ملعب "فوداف��ون ارين" على �سف��اف البو�سفور بعد 
مب��اراة لكرة الق��دم بني فريق��ي ب�سيكتا�س وبور�سا 
�سب��ور، ثم بعد اقل م��ن دقيقة، فجر انتح��اري نف�سه 

يف حديقة جماورة.
وق��ال وزي��ر ترك��ي ان العنا���رش االولي��ة للتحقي��ق 
ت�س��ر اىل تورط حزب العم��ال الكرد�ستاين بتفجري 

ا�سطنبول.
وق��د �سه��دت تركي��ا هجمات ع��دة ن�سب��ت اىل تنظيم 

داع�س او املتمردين االكراد.
وام��ر رئي���س احلكوم��ة ب��ن عل��ي يلدي��رمي بتنكي�س 
االع��الم بينم��ا ارج��اأ الرئي���س الرك��ي رج��ب طيب 
اردوغ��ان زيارة مق��ررة اىل كازاخ�ستان، كما اعلنت 

وكالة انباء االنا�سول القريبة من احلكومة.
وجنم االنفجار االول عن �سيارة مفخخة خارج �ستاد 

ب�سيكتا�س لكرة القدم.
وبع��د 45 ثانية، فجر انتحاري نف�سه و�سط جمموعة 

من ال�رشطة يف حديقة ما�سكا.
ق��ال وزير الداخلي��ة �سليمان �سويل��و ان 38 �سخ�سا 
عل��ى االأقل قتلوا هم ثالث��ون �رشطيا و�سبعة مدنيني 

و�سخ�س مل تعرف هويته.

ونقل��ت قن��اة "ان ت��ي يف" التلفزيوني��ة ع��ن مكت��ب 
حمافظ ا�سطنبول ان 155 �سخ�سا جرحوا بينهم 19 

يف العناية املركزة.
امللع��ب  االح��د  اجلنائ��ي  للتحقي��ق  فري��ق  وتفق��د 
واحلديق��ة العام��ة جلمع ادلة،كما ق��ال �سحايف من 
وكالة فران�س بر�س. وتقوم جرافات بتنظيف املكان.
وكان اردوغ��ان ق��ال يف بي��ان ان "عم��ل اره��اب 

ا�سته��دف امن قواتنا ومواطنين��ا يف ب�سيكتا�س هذه 
الليل��ة". وا�س��اف ان توقي��ت التفجري��ن يهدف اىل 

ايقاع اكرب عدد من ال�سحايا.
وتابع "�سهدنا يف ا�سطنبول مرة جديدة الوجه القبيح 

لالرهاب الذي يدو�س كل ا�سكال القيم واالخالق".
وعر�س��ت �سبك��ة "ت��ي ار ت��ي" التلفزيوني��ة لقطات 
لل�سي��ارة الت��ي انفج��رت ت�ستعل فيها الن��ران بينما 

تن�س��ط فرق اال�سعاف يف املوقع. ويف لقطات اخرى، 
ظهرت اآلي��ات مت���رشرة لل�رشطة، بينما ق��ال �سهود 
عي��ان ان االنفج��ار ادى اىل حتط��م زج��اج نواف��ذ 

البيوت املجاورة.
وق��ال �ساهد عي��ان لفران�س بر�س طالب��ا عدم ك�سف 
هويت��ه "�سمعن��ا دويل انفجارين يف اق��ل من دقيقة 

واحدة تالهما ا�سوات عيارات نارية".
والتفج��ران الل��ذان ا�ستهدفا ال�رشط��ة، �رشبا اي�سا 
نادي��ا لك��رة الق��دم وحي��ا يج�س��دان احليوي��ة وروح 

التمرد يف هذه املنطقة من املدينة.    
"ارهابي��ني  وق��ال ن��ادي ب�سيكتا���س يف بي��ان ان 
ت�سم��ن  الت��ي  البطل��ة  االمني��ة  قواتن��ا  هاجم��وا 
ام��ن م�سجعين��ا وم�سجع��ي الفري��ق الزائ��ر بور�س��ا 

�سبور�سنت�سدى لهوؤالء اجلبناء".
وا�س��اف ان ب��ني ال�سحاي��ا فيف��ا كاراك��وردو وهو 
�رشطي ي�سمن امن �ستاد ب�سيكتا�س خالل املباريات 
وت��وجن اونت�س��و ال��ذي يعم��ل يف املح��ل التج��اري 

الر�سمي للنادي.
للحكوم��ة.  مبعار�ست��ه  مع��روف  وب�سيكتا���س 
واملجموع��ة الرئي�سي��ة مل�سجعي��ه ب�سيكتا���س الت��ي 
ت�سمى "جارت�سي" لعبت دورا ا�سا�سيا يف التظاهرات 
الكب��رة �س��د اردوغ��ان يف حزيران/يونيو 2013، 

عندما كان رئي�سا للوزراء.
و�رشب��ت ال�رشط��ة طوق��ا امنيا يف املنطق��ة القريبة 
م��ن ق�رش دوملة بهج��ة حيي مكاتب رئي���س الوزراء 

يف ا�سطنبول.

كما تبعد املنطقة ح��واىل كيلومر عن �ساحة تق�سيم 
التي يرتادها ال�سياح.

وفر�ست احلكومة حظرا على بث اي لقطات للهجوم، 
وه��و ام��ر ع��ادي عندم��ا تق��ع هجم��ات كب��رة يف 
املنطق��ة.  وقال اردوغان يف بيانه "ال يجب ان ي�سك 
احد يف اننا �سندحر االرهاب واملجموعات االرهابية 
واالرهابيني والذين يقف��ون وراءهم بالتاأكيد، باذن 
اهلل". واك��د نائب رئي�س ال��وزراء نعمان كورتوملو�س 
ان��ه "هج��وم ارهاب��ي كان ي�سته��دف ب�س��كل وا�سح 

قوات �رشطة مكافحة ال�سغب". 
واعل��ن �سويل��و ان ع���رشة ا�سخا�س اوقف��وا يف اطار 
التحقي��ق يف ه��ذا االعت��داء ال��ذي مل تعل��ن اي جه��ة 

م�سوؤوليتها عنه.
وخل��ف اعتداءان �سابقان ا�ستهدف��ا �سيارات لل�رشطة 

ع�رشات القتلى هذا العام يف اأنقرة.
ويف ا�سطنبول، قتل اأربعة �سياح واأ�سيب 36 �سخ�سا 
اإىل  ن�س��ب  انتح��اري  هج��وم  يف  اآذار/مار���س  يف 

التنظيم. 
وقال��ت ال�سلطات الركية اأي�س��ا اإن اجلهاديني كانوا 
وراء اعت��داء اأدى اإىل مقتل 47 �سخ�سا يف حزيران/

يونيو مبطار اأتاتورك يف ا�سطنبول.
وتركيا ع�سو يف التحالف الدويل الذي يقاتل تنظيم 
داع�س يف �سوري��ا والعراق، واأطلقت يف اآب/اأغ�سط�س 
عملي��ة ع�سكري��ة يف �سم��ال �سوريا �س��د اجلهاديني 
واملقاتل��ني االك��راد. وردا عل��ى ذل��ك، توع��د تنظيم 

داع�س مرارا ب�سن هجمات �سد تركيا. 

الجورنال  ــ متابعة

تورط العمال الكردستاني .. يوم حداد في تركيا بعد اعتداء مزدوج اودى بحياة 38 شخصا في اسطنبول

اكد وزير الداخلية الرتكي ان 
العنا�صر االولية التي مت جمعها 

عن االعتداء املزدوج يف و�صط 
ا�صطنبول م�صاء ال�صبت "ت�صري 

اىل" تورط انف�صاليي حزب 
العمال كرد�صتاين.

وقال �صليمان �صويلو ان 
ت�صري  �صجلت  التي  "املعاينات 

اىل ان حزب العمال الكرد�صتاين 
هو منفذ" االعتداء املزدوج
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