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فعاليات اجتماعية و�شعبية ترف�ض الفيدرالية :الأكراد جزء �أ�صيل من ن�سيجنا االجتماعي ال�سوري

الأ�سد :ما يريده الغرب هو �أن نخ�سر هو ّيتنا ...والجي�ش ّ
ي�صد هجمات لـ«داع�ش»
أ ّك��د الرئيس ال��س��وري بشار األس��د أنّ
ال��س��اح��ة ال��ع��رب��ي��ة واإلس�لام��ي��ة واح���دة
واإلرهاب واحد ،األمر الذي يتطلّب توحيد
ّ
تفشي
جميع الجهود لمكافحته ،ووق��ف
هذه الظاهرة الخطيرة على شعوب المنطقة
والعالم.
جاءت تصريحات األسد خالل استقباله
أعضاء األم��ان��ة العامة للتج ّمع العربي
واإلس�لام��ي لدعم خيار المقاومة ،وال��ذي
يعقد ملتقاه في دمشق تحت عنوان «األمة
بمواجهة ال��ع��دوان األميركي الصهيوني
التكفيري» ،بمشاركة  28دول��ة عربية
وإسالمية ،أمس.
وت��ن��اول اللقاء ت��ط� ّورات األح��داث على
الساحتين العربية واإلسالمية ،وال سيّما
األوضاع في سورية.
وأش��ار أعضاء الوفد إل��ى أنّ «سورية
تدفع ثمن وقوفها إل��ى جانب المقاومة
وتصدّيها للمشاريع الغربية والصهيونية
في المنطقة» ،وذكروا أنّ «الشعب السوري
ي��خ��وض ه��ذه المعركة نيابة ع��ن بقية
الشعوب العربية واإلسالمية» ،مع ّبرين
عن ثقتهم في قدرة سورية شعبا ً وجيشا ً
على االنتصار على الهجمة اإلرهابية التي
تتع ّرض لها.
وق��ال األس��د« :م��ا يريده الغرب هو أن
نخسر هويّتنا العربية واإلسالمية ،ومن
هنا تأتي أهمية ال��دور ال��ذي تلعبه مثل
هذه التج ّمعات والمنظمات الشعبية في
زي��ادة الوعي وتحصين الشارع العربي،
وخصوصا ً ض ّد المصطلحات والمفاهيم

المغلوطة التي ير ّوج لها ،ألنّ الحرب التي
تتع ّرض لها المنطقة ه��ي ح��رب فكرية
بالدرجة األولى».
وك��ان األس��د استقبل رئيس المجلس
االستراتيجي للعالقات الخارجية في إيران
كمال خ��رازي ،وت� ّم استعراض التط ّورات
األخيرة في سورية ،خصوصا ً ما يتعلّق
ب��ال��ه��دن��ة وا ّت���س���اع دائ����رة المصالحات
الوطنية في العديد من المناطق ،وجوالت
الحوار في جنيف.
وعلى صعيد «الفيدرالية الكردية»،
أعلنت الفعاليات االجتماعية والشعبية في
مدينة الحسكة رفضها ما يُس ّمى «فيدرالية
في شمال سورية» وأيّ مشروع من شأنه
المساس بوحدة سورية أرضا ً وشعباً.
وج������دّدت ال��ف��ع��ال��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة
والشعبية في بيان ت ّمت تالوته أمس في
ملتقى شعبي بحي غ��وي��ران ف��ي مدينة
الحسكة تأكيدها على أ ّنه «ال مساومة على
وحدة سورية وسيادتها «مستنكر ًة» جميع
ّ
تمس الوحدة
والمخططات التي
اإلجراءات
ّ
الوطنية».
وش������دّدت ال��ف��ع��ال��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة
والشعبية في بيانها على أنّ «األكراد جزء
أصيل من النسيج االجتماعى السوري»،
داعي ًة إلى «تعزيز أواصر اللحمة الوطنية
ووح����دة المستقبل وال��م��ص��ي��ر لجميع
المك ّونات السورية».
ول���ف���ت���تِ ال��ف��ع��ال��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة
والشعبية ف��ي ختام بيانها إل��ى أنّ «ما
أعلنه المجتمعون في بلدة رميالن خطوة

ذات غ��اي��ات مشبوهة وارت��ب��اط مباشر
بالمشاريع االستعمارية المعادية» ،مؤ ّكدة
أنّ «محافظة الحسكة ج��زء ال يتج ّزأ من
الجغرافيا السورية ،ولن نقبل بأي إجراء
يفصلها عن الجسد السوري».
ميدانياً ،تصدّى الجيش السوري لهجوم
عنيف لـ»داعش» على المنطقة الصناعية
في ريف حلب ،وعلى منطقة البغيلية في
دير الزور.
وذكرت مصادر أنّ التنظيمات اإلرهابية
ج �دّدت أمس خرقها ال ّتفاق وقف األعمال
القتالية بإطالق قذائف صاروخية وهاون
على ح��ي الشيخ مقصود بمدينة حلب،
ما أسفر عن مقتل  4أشخاص بينهم  3من
أس��رة واح��دة ،وإصابة  7آخرين بجروح
متفاوتة.
ومنذ تطبيق اتفاق وقف األعمال القتالية
ف��ي  27ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي ،استشهد في
حلب أكثر من  67شخصا ً نتيجة قصف
المجموعات اإلرهابية لألحياء السكنية.
ودارت اشتباكات عنيفة بعد منتصف
الليلة قبل الماضية بين ق��وات الجيش
السوري والوحدات المساندة له من جهة،
وعناصر تنظيم «داعش» من جهة أخرى في
محيط قريتي تل مكسور والعاكونة بريف
حلب الشرقي ،وسط قصف مك ّثف من ِقبَل
الجيش على مناطق االشتباك .كما دارت
فجر أم��س اشتباكات بين ق��وات الجيش
السوري والوحدات المساندة له من جهة،
وعناصر تنظيم «داع��ش» من جهة أخرى
في محيط قرية كفر صغير شمال المدينة

الصناعية بريف حلب الشمالي ،إث َر هجو ٍم
لـ»داعش» على المنطقة.
وأفاد مصدر عسكري بأنّ قوات الجيش
بالتعاون م��ع ال��ق��وى ال��م��ؤازرة «فرضت
سيطرتها على ثنية حيط وثنية راش��د
وجبل رواسي الطوال وتل كردي وسلسلة
روابي الطحين وجبل جبيل المشرف على
القريتين» ،جنوب شرقي مدينة حمص
بنحو 80كم.

� 120شهيداً وم�صاب ًا �ضحية المجزرة الأميركية لجامعة المو�صل

العبادي :الخالفات ال�سيا�سية لم ت� ّؤثر على المعركة

ج��دّد رئيس مجلس ال���وزراء ال��ع��راق��ي حيدر
المضي باإلصالحات ،مشيرا ً
العبادي تأكيده على
ّ
إلى أنّ البعض يعترض على التغيير الوزاري ألنه
سيفقد امتيازاته.
وأ ّكد العبادي خالل اجتماعه بـ»تج ّمع النوايا
الحسنة» ال��ذي يض ّم مجموعة م��ن ال��ن � ّواب من
مختلف الكتل« ،أنّ الصراع بين الكتل والشعارات
التي يت ّم إطالقها ال تبني دول��ة ،وهناك تراكمات
عديدة في ال��دول��ة وان��ه��ي��ارات وتحدّيات مالية
واقتصادية تحتاج إلى عمل مستمر وإصالحات
وخطط ،وهذا ما عملنا ونعمل عليه».
وإ ّذ أوض��ح أنّ التعديل ال���وزاري «ج��زء من
اإلصالحات التي قدّمناها ،والتي تشمل إصالحات
في ّ
قطاعات االقتصاد واإلدارة ومحاربة الفساد
ّ
وتسهيل اإلجراءات ،والقطاعات األخرى».
(التتمة ص)14

بمنا�سبة عيد «النوروز» وال�سنة الكرد ّية الجديدة

برزاني :رغبتنا با�ستقالل كرد�ستان �سلم ّية
ولي�ست تهديد ًا لأي طرف
قال رئيس منطقة كردستان العراق مسعود برزاني
أمس ،إنّ «رغبة كردستان في االستقالل هي رغبة سلميّة،
وهي ليست تهديدا ً أليّ طرف» على ح ّد تعبيره.
وجهها أمس بمناسبة
وقال برزاني ،في رسالة تهنئة ّ
عيد النوروز والسنة الكرديّة الجديدة التي تصادف االثنين:
«دعونا ال نخدع أنفسنا ،أمامنا طريقان ،إ ّما برفع أيدينا عن
ك ّل شيء ونسيان نضاالت وتضحيات شعبنا في السنوات
المئة األخيرة ،أو بتغيير الوضع وطبيعة العالقات مع
بغداد».
وأضاف أنّ «شعبنا لن يتح ّمل الكوارث والمآسي ويجب
أن يعيش في س�لام ،ويجب أن يتفهّم جيراننا المعاناة
والمطالب العادلة لشعب كردستان» ،مبيّنا ً أنّ «رغبة
شعبنا في االستقالل هي رغبة سلميّة ،وهي ليست تهديدا ً
أليّ طرف» على ح ّد تعبيره.
بالتوصل إلى نتيجة مع بغداد بهذا
وتابع« ،نحن نرغب
ّ

الشأن ،بالتفاهم وبعيدا ً عن العنف» ،مبيّنا ً أنّ «كردستان
س ُتجري حوارا ً جد ّيا ً وصادقا ً مع بغداد قبل إجراء االستفتاء،
من أجل معالجة المشاكل والعالقات بين الطرفين».
كما تحدّث برزاني عن منصب رئاسة كردستان قائالً:
«أُؤكد على موقفي ذاته باتفاق األطراف على أحد الخيارات
الثالثة ،إ ّما بانتخاب رئيس أو تعيين شخص لتسلّم منصب
رئيس كردستان ،أو بإقرار بقاء الوضع على ما هو عليه
لحين االنتخابات المقبلة ،وإنهاء هذه القضية».
وأضاف ،أنّ «شعبنا ُمص ّر أكثر من أيّ وقت على الوصول
إلى الكرامة والحرية ،وأن يكون صاحب مصيره» على ح ّد
تعبيره.
وبخصوص ال��وض��ع ف��ي «ك��ردس��ت��ان س��وري��ة» ،قال
برزاني« :حول سورية نرى أنّ النظام الفيدرالي المقترح
ح ّل مناسب لمستقبل سورية» على ح ّد تعبيره ،فيما أعرب
عن أمله في «معالجة التوترات في كردستان تركيا».

الأمم المتحدة تق ّل�ص بعثتها بطلب من الرباط

�أميركا تدعم المغرب في ق�ضية ال�صحراء الغربية
ذكرت وكالة المغرب العربي لألنباء أنّ العشرات من
موظفي األمم المتحدة انسحبوا من بعثة المنظمة الدولية في
الصحراء الغربية أمس بعد أن طالب المغرب بمغادرتهم.
وذكرت الوكالة أنّ «عددا ً كبيراً» من ّ
موظفي األمم المتحدة
غ��ادروا مطار «لعيون» على متن طائرة تابعة للمنظمة
الدولية ورح�لات جوية تجارية إلى مدينة الس بالماس
اإلسبانية.
وكانت البعثة األميركية في األمم المتحدة أعلنت تأييد
واشنطن لخطة الحكم الذاتي المغربية لمنطقة الصحراء
الغربية المتنا َزع عليها.
ووصفت الخطة بالموثوقة والواقعية ،في تغريدة على
موقع التواصل االجتماعي «تويتر» ،وسط خالف متصاعد
بين الرباط واألمم المتحدة.

وقال كيرتس كوبر ،المتحدث باسم البعثة األميركية في
األمم المتحدة« ،نعتبر خطة المغرب للحكم الذاتي جادّة
وواقعية وموثوقا ً بها» ،مضيفا ً «أ ّنها تم ّثل منهجا ً محتمالً
يمكن أن يُرضي طموحات الصحراء الغربية».
كما أش��ار إلى أنّ الواليات المتحدة تواصل دعم عمل
«مينورسو» في الصحراء الغربية ،باإلضافة إلى عملية
السالم التي تقودها األمم المتحدة.
وكان المغرب قد ا ّتهم األمين العام لألمم المتحدة بان كي
مون األسبوع الماضي بأ ّنه لم يع ْد محايدا ً في الصراع بشأن
الصحراء الغربية ،وانتقد استخدامه كلمة «احتالل» لوصف
ض ّم المغرب للمنطقة محل ال ّنزاع منذ العام  ،1975عندما
تسلّمها من إسبانيا التي كانت تستعمرها.
(التتمة ص)14

«رايت�س ووت�ش»:
ّ
على المنامة الكف عن
�سيا�سة نفي المعار�ضين
ّ
منظمة «هيومن رايتس
دع��ت
ووتش» الدولية سلطات البحرين
أم����س إل����ى ال���ك� ّ
��ف ع���ن ت��رح��ي��ل
البحرينيين المعارضين الذين
بحجة
ج � ّردت��ه��م م��ن جنسيّتهم
ّ
«اإلضرار بأمن الدولة».
وق��ال��ت المنظمة على موقعها
رحلت 5
اإللكتروني ،إنّ المنامة ّ
بحرينيين «م��ن دون جنسيّة»،
سبق تجريدهم من جنسيّتهم منذ
 21شباط.
وأضافت المنظمة «أنّ  9آخرين
ُج � ِّردوا من جنسيتهم وهم عرضة
لخطر الترحيل إذا لم ُتل ِغ محكمة
االستئناف ق��رار ن��زع الجنسيّة،
الذي «يستند إلى ا ّتهام فضفاض
بأ ّنهم أض � ّروا بأمن الدولة» ،وفق
المنظمة.
وقال جو ستورك ،نائب المدير
التنفيذي لقسم ال��ش��رق األوس��ط
ف��ي المنظمة« :ه���ذه الترحيالت
غير القانونية تفصل العائالت
ع��ن بعضها ال��ب��ع��ض ،وت����ؤدّي
لمعاناة مستمرة .على البحرين
إيقاف الترحيالت ف���وراً ،وإع��ادة
الجنسية لمن ُج���� ّردوا منها ،وال
سيّما ما حصل من ذل��ك من دون
مب ّرر أو بسبب انتقادهم للحكومة».
وأض��اف ستورك« :يمكن لحلفاء
البحرين ،ب��ل وعليهم ،الضغط
على المنامة ل ُتنهي سياسة نفي
المعارضين السلميّين هذه» .ومنذ
العام  ،2011ال��ذي شهد ان��دالع
احتجاجات المعارضة ،أصدرت
السلطات القضائية أحكاما ً عدّة
بسحب الجنسية من مواطنين.
وأ ّكدت «هيومن رايتس ووتش»
أ ّنه فقط خالل العام  2015ج ّردت
ال��س��ل��ط��ات  208بحرينيّين من
الجنسيّة.

وحسب مصدر ،تح ّقق إحكام السيطرة
بعد اشتباكات عنيفة خاضتها وح��دات
الجيش مع إرهابيي «داعش» أسفرت عن
«تدمير تحصيناتهم وب��ؤره��م في التالل
بالكامل ،ومقتل ال��ع��ش��رات منهم وف��رار
الباقين با ّتجاه عمق البادية».
ولفتَ قائد الفرقة الثالثة إلى أنّ أهمية
هذا اإلنجاز كنقطة ارتكاز النطالق الجيش
«إلع���ادة األم��ن واالس��ت��ق��رار إل��ى مدينتي

القريتين وتدمر».
وأف��ادت مصادر ب��أنّ اشتباكات عنيفة
دارت بعد منتصف ليلة السبت بين قوات
الجيش والقوى المؤازرة من جهة ،وعناصر
تنظيم «داعش» من جهة أخرى في محيط
منطقة البغيلية عند األط��راف الشمالية
الغربية لمدينة دي��ر ال���زور ،إث��ر هجوم
للتنظيم م��ن ع��دة م��ح��اور على تمركزات
(التتمة ص)14

�ضحايا بغارات على تعز ...ومقتل  80مرتزق ًا

«�أن�صار اهلل» :التفاهم مع ال�سعودية على بعد خطوات
أ ّكد الناطق باسم أنصار الله محمد
عبد السالم إل��ى أنّ التفاهمات بين
«أنصار الله» والسعودية قائمة على
أس��اس ب��دء الخطوات وب��ن��اء الثقة
لوقف الحرب بشكل كامل ،في حين
وصف مصدر موثوق المباحثات بين
الطرفين باإليجابية.
وك��ش��ف عبد ال��س�لام ع��ن عملية
تبادل لألسرى جرت في اليوم األول
للمباحثات كخطوة أولى لبناء الثقة
وف���ق م��ع��ادل��ة أس��ي��ر م��ق��اب��ل سبعة
أسرى ،باإلضافة إلى تبادل لكشوفات
المفقودين واألسرى.
الناطق باسم جماعة أنصار الله
أ ّكد أيضا ً للميادين أنّ العمل مستمر
لمطابقة الكشوفات والتأ ّكد منها من
قِبل لجان مشتركة ،وأضاف أنّ نحو
 70جثمانا ً ُرفعوا للطرفين من خطوط
النار األول��ى ،فيما العمل مستمر في
رف��ع الجثامين الباقية ك��ون هذه
الخطوه مه ّمة حتى ال تتحلّل فيصعب
معرفة أصحابها.
إلى ذلك أ ّكدت مصادر موثوقة أنّ
ال��ح��وار بين السعوديين و»أنصار

الله» يتجاوز الخطوات اإلنسانية
المتبادلة ،وأنّ اللقاءات بينهما تبحث
أساسا ً وقف الحرب وإحياء العملية
السياسية.
وأضافت المصادر أنّ أنصار الله
يعتبرون أن ال��ح��وار المباشر مع
الجانب ال��س��ع��ودي يم ّثل الخطوة

الصحيحة باعتبارهم المعنيّين باألمر،
واعتبرت أنّ اللقاءات تت ّم في أجواء
ثنائية يسودها االحترام المتبادل،
فيما ُتواصل اللجان الميدانية العمل
على التهدئة ومتابعة ملف الجثامين،
بحسب مصادر الميادين نفسها.
(التتمة ص)14

مقتل � 18شرط ّي ًا بهجوم م�سلح في العري�ش

القـاهرة ترف�ض انتقادات لو�ضع حقوق الإن�سان

رف���ض وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��م��ص��ري س��ام��ح شكري
وجهتها عواصم غربية للقاهرة على
االنتقادات التي ّ
خلفيّة بدء التحقيق مع منظمات غير حكومية تعمل في
مجال حقوق اإلنسان.
أمنياً ،ذكرت وزارة الداخلية المصرية أول أمس أنّ
حصيلة الهجوم ال��ذي ش ّنه مسلّحون مجهولون على
نقطة أمنيّة جنوبي مدينة العريش شمالي محافظة
سيناء ارتفع إلى  18قتيالً ،بينهم  4ضباط.
وذكر مصدر أمني وطبّي ،أنّ قذائف هاون سقطت على
الصفا األمني عند الطريق الدائري جنوبي مدينة
مركز ّ

العريش ،ما أسفر عن مقتل  18شرط ّيا ً مصرياً ،بينهم 4
برتبة ضابط وإصابة  5آخرون.
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان ،إنّ «مسلّحين
الصفا عند الطريق الدائري
أطلقوا القذائف على كمين ّ
جنوبي مدينة العريش ،ما أحدث دو ّي �ا ً هائالً ودخانا ً
كثيفاً».
وأضافت المصادر ،أنّ الحادث أسفر عن وقوع إصابات
في صفوف أفراد األمن ،كما أطلق المسلحون النار على
المتوجهة إلى موقع التفجير.
سيارات اإلسعاف
ّ
(التتمة ص)14

همزة و�صل
«كيرـ غان» ..الرق�صة
التركية مع كوبرا «داع�ش»
نظام مارديني
ق��د يتص ّور ال�م��رء أن «كير
ـ غ��ان» ه��و اس��م ل ��دواء ُمضاد
لل ُعصاب أو هو تعويذة سحرية
ل �ت �خ �ف �ي��ف آالم المصابين
بمرض ُمع ٍد يتألق بين دفتي
ٍ
الوطن ،هو ليس ما تظنون فـ
«كير ـ غان» هو عبارة عن دمج
اسم وزير خارجية أميركا كير
مع الرئيس التركي أردوغان،
ف�ج��اء ه��ذا الخليط ت�م��ام�ا ً كما
دم ��ج اس ��م «س��اي �ك��س بيكو»
ونحن على أبواب مئويته.
ب� �ي ��ن إع��ل ��ان ك � �ي� ��ري ،من
أن «داع � � ��ش» ي��رت �ك��ب ح��رب
إب� ��ادة ف��ي س��وري��ة وال �ع��راق،
وإع �ل��ان أن��ق��رة ب ��أن م��ن نفذ
عملية اسطنبول ك��ان مواطنا ً
ت��رك �ي �ا ً م��ن «داع�� ��ش» ،تقاطع
ف��ي االع �ت��راف ب��أن م��ن ير ّبي
ال�ك��وب��را ف��ي جيب قميصه ال
ب��د أن تلدغه ل��دغ��ة مميتة في
النهاية.
صحيح أن اإلعالنين خطوة
متقدمة للحليفين األطلسيين،
ولكنها ج��اءت متأخرة بعدما
ط � ��ال ان� �ت� �ظ ��اره ��ا ،ف� �ه ��ل ب ��دأ
ال �ح �ل �ي �ف��ان ي��ش��ع��ران بمدى
خ �ط��ورة ت��رب �ي��ة ه ��ذه األفعى
الوهابية التي تطال شبكاتها
ال��ع��ال��م ج �م �ي �ع �ا ً اآلن؟ وه��ل
اكتشفا أن الرقص مع «داعش»
ب � �ه� ��دف إض� � �ع � ��اف س ��وري ��ة
وال�ع��راق أشبه بالرقص فوق
حقل ألغام؟
اإلعالنان يشيران إذاً ،إلى
أن اإلره � ��اب ي��وم��ا ً ب �ع��د آخر
تتسع رقعة تمدده لتطال الذين
احتضنوه وأنعشوا جرثومة
عقله التكفيري المذهبي ،ومن
ث��م أط�ل�ق��وه كالكلب الجربان
ل �ي �ط��ال ال��ذي��ن ال م �ن��اع��ة لهم
ويعيشون خارج التاريخ.
ف�ه��ل ب��دأ ال�ل�ع��ب بالخارطة
ال�ت��رك�ي��ة ك�غ�ي��ره��ا م��ن أوراق
ت� ��وازن� ��ات ال� �ق ��وى لصياغة
م�ش�ه��د إق�ل�ي�م��ي ج��دي��د يكون
منهج االحتواء هو ما سيؤول
إليه الوضع في النهاية؟
إن ال� �ف� �ك ��ر «ال� ��داع � �ش� ��ي»
ال �م �خ �ي��ف ال� � ��ذي ت ��رب ��ى في
أح�� �ض� ��ان أردوغ�� � � � ��ان جلب
وس�ي�ج�ل��ب ك��ل ه ��ذا اإلره� ��اب
إل� ��ى ت��رك �ي��ا ،وع��ل��ى اإلدارة
األميركية أن تكون مستعدة
لمواجهة ك��ل السيناريوهات
السلبية المحتملة في تركيا،
وإرس � � ��ال رس ��ائ ��ل واض �ح��ة
كرسالة أوباما األخيرة ،لردع
أردوغان والضغط عليه لنزع
فتيل حربه م��ع ح��زب العمال
ال� �ك ��ردس� �ت ��ان ��ي ق� �ب ��ل ف� ��وات
األوان ،ق�ب��ل ت��وج�ي��ه جنرال
تركي لالنقالب عليه.
ل� �ق���د ص � � � � � ّورت صحيفة
«ج � �م � �ه� ��وري � �ي� ��ت» ال� �ت ��رك� �ي ��ة
المعارضة منذ أيام كاريكاتيرا
ألردوغان ،بقائد السفينة التي
تسبح في بحر من الدماء ،وهذا
يدفعنا إلى الحكاية المعروفة
م��ن أن وال� �ي� �ا ً غ �ب �ي �ا ً م��ن والة
ص عاريا ً
المسلمين ،كان ير ُق ُ
أم ��ام رع �ي �ت��ه ،وي�ت�ج��اه��ل آالم
ال�ف�ق��راء ،فيصفق ل��ه التنابلة،
ح �ت��ى ت� �م ��ادى ف ��ي رقصاته
المتهتكة ،ف��ان �ه��ارت دولته،
ص نحو حتفه،
وأخذ وهو ير ُق ُ
وكانت تلك الرقصة األخيرة
من رقصاته الغجرية.
ال ن � � ��زال ن �ن �ت �ظ��ر رق �ص��ة
أردوغ � � � ��ان األخ � �ي� ��رة ع ��اري� �ا ً
حتى م��ن ورق��ة ال �ت��وت ،وهو
ال ��ذي ك��ان معتقدا ً أن��ه األكثر
ن �ض �ج �ا ً وح ��ذاق ��ة م ��ن غيره،
ومعتقدا ً أن��ه األك�ف��أ واألنشط
بحنكته ،ولكنها كانت حنكة
الغش واالحتيال والمزايدات
ال� �م ��ذه� �ب� �ي ��ة وال� �ع� �ن� �ص ��ري ��ة
الرخيصة.
حنكة أردوغ ��ان داعشية..
ها هو بدأ يدفع ثمنها الهائل!

