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ترامب :سأناقش مع بوتين األوضاع
ّ
و«تدخله» في انتخاباتنا
في سورية وأوكرانيا
�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �أنه �سيناق�ش مع
نظريه الرو�سي فالدميري بوتني �أثناء قمتهما املزمعة
يف هل�سنكي الأو�ضاع يف �سورية و�أوكرانيا و«التدخل
الرو�سي» يف االنتخابات الأمريكية.
وقال ترامب يف م�ؤمتر �صحايف غري معلن �أثناء قمة
حلف الناتو يف بروك�سل�« :أعتقد �أنني �أ�شارك يف هذا
اللقاء دون توقعات كثرية .نريد تو�ضيح املو�ضوع
ال�سوري .و�سنطرح �أي�ضا �س�ؤالكم املف�ضل حول
«التدخل»� ،أنا �س�أطرح هذا ال�س�ؤال من جديد .كما
�سنناق�ش م�سائل �أخرى و�سنتحدث عن �أوكرانيا».
و�أ�ضاف �أن بوتني «من املمكن �أن يرف�ض» مو�ضوع
«التدخل الرو�سي» يف االنتخابات الأمريكية ،م�شريا
�إلى �أنه ينوي طرح هذا ال�س�ؤال بغ�ض النظر عن ذلك
ويدعو رو�سيا «ب�أال تكرر ذلك من جديد».
ومل ي�ستبعد الرئي�س الأمريكي مناق�شة م�س�ألة وقف
املناورات الع�سكرية الأمريكية يف بلدان البلطيق مع

نظريه الرو�سي .
ويف حديثه حول القرم �شدد على �أن الو�ضع احلايل يف
�شبه اجلزيرة ال يروق له.
و�أ�ضاف« :قبل وقت بعيد من و�صويل �إلى هنا «�إلى هذا
املن�صب» �سمح الرئي�س �أوباما بحدوث ذلك .وقع ذلك
�أثناء رئا�سته ال رئا�ستي».
وتابع« :هل كان من املمكن �أن �أ�سمح بذلك؟ ال .لكنه
�سمح بذلك .وكان ذاك قراره .وال ميكنني القول ما
الذي �سيحدث يف القرم الحقا .لكن الو�ضع ب�ش�أن
القرم ال يعجبني» .كما �أعلن �أنه يعترب نظريه الرو�سي
فالدميري بوتني مناف�سا ال عدو ًا ،مو�ضحا �أن بوتني
ميكن �أن ي�صبح �صديقا له فيما بعد.
وتابع�« :إنه مناف�س يل .كان لطيف ًا معي �أثناء لقائنا.
و�أنا كنت كذلك .و�آمل �أن ن�صل �إلى اتفاق� .إنه ميثل
امل�صالح الرو�سية و�أنا �أمثل م�صالح بالدي وهذه هي
املناف�سة ولي�ست م�س�ألة �صداقة �أو عداء».

اعترب �أكرث من  %40من الأمريكيني
الرئي�س الأم�يرك��ي ال�سابق باراك
�أوباما �أف�ضل رئي�س للبالد يف تاريخ
الواليات املتحدة.
ونقلت �صحيفة « »The Hillعن
�رشكة «»Pew Research Center
التي �أجرت ا�ستطالع ًا للر�أي العام
بهذا اخل�صو�ص� ،أن املرتبة الثانية
بح�سب نتائج اال�ستطالع يحتلها
بيل كلينتون الذي تر�أ�س الواليات
املتحدة يف ال��ف�ترة م��ا ب�ين عامي
 1993و 2001والذي �صوت له %33
من الذين �شملهم اال�ستطالع .ويليه
رون��ال��د ري��غ��ان ال��ذي ك��ان رئي�سا
للبالد ابتداء من عام � 1981إلى عام

 1989ف�صوت له  %32من النا�س
امل�ستطلعة �آرا�ؤهم.
�أما الرئي�س الأمريكي احلايل دونالد
ترامب فيحل يف املرتبة الرابعة �إذ
�صوت له  %19من امل�شاركني يف
اال�ستطالع.
وي��رى علماء االجتماع �أن��ه توجد
هناك �صلة بني اختيار الأمريكيني
و�أعمارهم .فاعترب معظم الأمريكيني
ال���ذي���ن ول�����دوا يف الثمانينات
والت�سعينات م��ن ال��ق��رن املا�ضي
باراك �أوباما �أف�ضل رئي�س �أمريكي.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن ا�ستطالع الر�أي
العام �أجري يف �شهر يونيو املا�ضي
و�شارك فيه �أكرث من �ألفي �شخ�ص.

• باراك �أوباما

األرجنتين تطالب روسيا باعتقال مستشار مرشد الثورة اإليرانية وتسليمه لها

الكونغرس:

«االخوان المسلمين» تهدد
أمننا القومي

قالت جلنة الأم��ن القومي يف الكونغر�س الأمريكي� ،إن
جماعة «الإخ��وان امل�سلمني» ت�شكل تهديد ًا للأمن القومي
الأمريكي ،وذكرت خالل جل�سة ا�ستماع� ،أن اجلماعة تبنت
الإرهاب نهج ًا لها.
و�أو�ضح ع�ضو اللجنة ،رون دي�سانتي�س ،وال��ذي تر�أ�س
جل�سة اال�ستماع� ،أن «الإخ���وان امل�سلمني» هي «منظمة
�إ�سالمية م�سلحة لها جماعات تتبعها يف  70دولة» ،م�ضيفا
�أن بع�ض هذه اجلماعات ت�صنفها الواليات املتحدة على
�أنها �إرهابية.
و�أ�شار النائب اجلمهوري �إلى �أنه «من الوا�ضح �أن جماعة
الإخ���وان امل�سلمني ت�شكل تهديدا جديا للأمن القومي
للواليات املتحدة وم�صاحلها ...هناك حاجة لبحث
الطريقة املثلى ملواجهة هذا التهديد ،لكن جتاهله لي�س
مقبوال.

وكالة إيرانية لترامب:
احتجازنا لجنودكم خفض
المواجهات معنا
ق��ال��ت وك���ال���ة الأن���ب���اء
الإيرانية «مهر» �إن الرئي�س
الأم�يرك��ي اع�ترف بقدرات
�إيران الع�سكرية يف اخلليج
وم�ضيق ه��رم��ز ب�إعالنه
انخفا�ض املواجهات مع
البحرية الإي��ران��ي��ة �إلى
ال�صفر العام احلايل.
ور�أت وكالة الأن��ب��اء �أن
«الرد القاطع الذي ي�صدر
عن �إيران دائم ًا فيما يخ�ص
�أم��ن اخلليج مل يكن دون
ت�أثري ،فالرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب زع��م عرب
تغريدة له على تويرت،
�أن املواجهات بني القوات
البحرية الأمريكية و�إيران
و�صلت �إل��ى ال�صفر خالل
العام احلايل».
و�أ�ضافت الوكالة الإيرانية
قائلة يف ه��ذا ال�سياق �إن
احلقائق يف املقابل ت�شري
�إلى «�أن احتجاز البحارة
الأمريكيني «من قبل القوات

• دونالد ترامب

استطالع أميركي:
أوباما أفضل رئيس

الإيرانية» جعلهم يبتعدون
ع��ن �إث����ارة امل�����ش��اك��ل يف
اخلليج الفار�سي».
هذا التعليق الذي ا�ستهلت
به الوكالة تقريرا مطوال
ب��ه��ذا اخل�����ص��و���ص ،جاء
ردا على تغريدة ن�رشها
الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب يف تويرت ،قال فيها
�إن م�ضايقات الإيرانيني
ل�سفن البحرية الأمريكية
ان��ع��دم��ت مت��ام��ا ال��ع��ام
احلايل.
ون��ق��ل��ت «م��ه��ر» ع��ن قائد
املنطقة البحرية الأولى
يف احلر�س الثوري الإيراين
يف مدينة بندر عبا�س قوله
�إن الإح�صاءات بني عامي
 ،1988 - 1987حني
ب��د�أ الأم�يرك��ي��ون يف ب�سط
ال�سيطرة على مياه اخلليج،
بحجة تعزيز �أمنه ،ت�شري
�إلى �أن االخرتاقات الأمنية
ت�ضاعفت بنحو  9مرات.

روسيا :انضمام الهند وباكستان
إلى منظمة شنغهاي للتعاون
يفتح آفاق ًا جديدة أمامها

�����ص����رح وزي�������ر
اخلارجية الرو�سي
���س�يرغ��ي الف���روف
ب�أن منظمة �شنغهاي
ل��ل��ت��ع��اون تلعب
دورا متزايدا على
ال�ساحة الدولية،
الأم��ر ال��ذي ي�ساعد
فيه االن�ضمام الكامل
للهند وباك�ستان
�إليها.
وق�������ال الف������روف
يف ل��ق��اء ل����وزراء
خ��ارج��ي��ة ال���دول
الأع�ضاء يف منظمة
• �سريغي الفروف
�شنغهاي للتعاون
جرى �أم�س يف مو�سكو« :تظهر منظمة �شنغهاي للتعاون ب�شكل
متتابع �أنها م�ؤ�س�سة دولية متطورة تلعب دورا متزايدا على
ال�ساحة الدولية».
و�أ�ضاف �أن التعزيز التدريجي لهذا الو�ضع ت�ساعد فيه
الإمكانيات والآفاق اجلديدة التي ظهرت �أمام منظمة �شنغهاي
بعد ان�ضمام الهند وباك�ستان �إليها كع�ضوين كاملني.
وتابع« :اليوم نهتم بالدرجة الأول��ى بتعزيز امل�ستوى
اال�سرتاتيجي للمنظمة ودعم النزعة املو�ضوعية لت�شكيل
النظام العاملي املتعدد املراكز على �أ�سا�س الأمن املت�ساوي
واالحرتام املتبادل ،والأخذ بعني االعتبار م�صالح كل بلدان
العامل ،والتم�سك مببادئ وقواعد القانون الدويل».

فجرت الأرجنتني مفاج�أة مدوية حني
ّ
طلبت من ال�سلطات الرو�سية اعتقال
م�ست�شار مر�شد الثورة الإيرانية،
علي �أك�بر واليتي ،وت�سليمه لها
بحجة ت��ورط��ه يف تفجري املركز
الثقايف اليهودي يف بوين�س �آير�س.
وتقدم املحقق الق�ضائي الأرجنتيني،
رودول��ف كونيكوب ك��ورال ،بطلب
لل�سلطات الرو�سية ينا�شدها فيه،
اعتقال وت�سليم م�ست�شار مر�شد
الثورة الإيرانية لل�ش�ؤون الدولية،
وزير اخلارجية الأ�سبق ،علي �أكرب
واليتي ،الذي تتهمه �سلطات هذه
الدولة الواقعة يف �أمريكا اجلنوبية،
بالتورط يف الهجوم الذي ا�ستهدف
املركز الثقايف اليهودي يف بوين�س
�آير�س عام  ،1994ح�سبما ذكرت
ام�����س اخلمي�س �صحيفة كالرين
االرجنتينية.
و�أع���ادت ال�صحيفة التذكري ب�أن
علي �أك�ب�ر والي��ت��ي �شغل يف عام
 1994من�صب وزي��ر اخلارجية يف
اجلمهورية الإ�سالمية ،وكان ،وفقا
للعدالة الأرجنتينية ،واح��دا من

املنظرين للهجوم.
ونظرا لعدم وج��ود مذكرة دولية
العتقال م�ست�شار املر�شد الإيراين،
مي��ك��ن ل��ل�����س��ل��ط��ات الق�ضائية
وال�سيا�سية يف بوين�س �آير�س �أن
تطلب من البلد الذي يتواجد فيه يف
�أي حلظة اعتقاله وت�سليمه فقط،
علما ب�أن علي �أكرب واليتي يقوم منذ
يوم الأربعاء بزيارة �إلى رو�سيا.
ون�رشت ال�صحيفة �صورة للطلب
الأرجنتيني بتوقيف وت�سليم واليتي
يف �أقرب فر�صة ممكنة.
وين�سب املحقق العديل يف الأرجنتني
لواليتي تهمة ارتكاب جرمية قتل
جماعية ،على �أ�سا�س الكراهية
العن�رصية �أو الدينية التي ت�شكل
خطرا على املجتمع.
ففي  18يوليو  ،1994قام انتحاري
بتفجري عبوة نا�سفة يف مبنى املركز
ال��ث��ق��ايف ال��ي��ه��ودي الأرجنتيني.
و�أ�سفر هذا االنفجار عن مقتل 85
�شخ�صا ،وج���رح �أك�ث�ر م��ن 200
�آخرين .ويف �أكتوبر � ،1995أعلن
رئي�س اال�ستخبارات الأرجنتينية

• علي �أكرب واليتي

« »SIDEهوغو �أن�سيوريغي� ،أن
منظم العمل الإره��اب��ي ه��و حزب
الله اللبناين .ووفقا ال�ستخبارات
 SIDEالأرجنتينية ،ف���إن �إي��ران
تورطت �أي�ضا يف تدبري وتنفيذ هذا
التفجري.
من ناحية �أخ��رى ا�ستقبل الرئي�س
الرو�سي ف�لادمي�ير بوتني �صباح
ام�س علي �أك�بر والي��ت��ي م�ست�شار

املر�شد الأعلى الإيراين ،الذي نقل
له ر�سالة �شفهیة من املر�شد الأعلى
علي خامنئي و�أخ���رى خطیة من
الرئی�س ح�سن روحاين.
وج���رى ال��ل��ق��اء يف م��ق��ر الإق��ام��ة
الرئا�سية ب�ضواحي مو�سكو بح�ضور
وزي��ر اخلارجية الرو�سي �سريغي
الف����روف ،وال�سفري الإی����راين يف
مو�سكو م��ه��دي �سنائي وع���دد من
امل�س�ؤولني الآخرين.
وق���ال ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م الرئا�سة
الرو�سية دميرتي بي�سكوف� ،إن
حمادثات بوتني مع واليتي تطرقت
«ق��ب��ل ك��ل ���ش��يء» �إل���ى العالقات
الثنائية ،م�ضيفا �أن الطرفني تناوال
كذلك الأو�ضاع الإقليمية ،مبا فيها
ال�ش�أن ال�سوري ،كما جددا التزامهما
باتفاق �إيران النووي.
و�أفادت ال�سفارة الإيرانية يف بيان
يف وقت �سابق ،ب�أن واليتي �سيلتقي
خالل زيارته ملو�سكو �أي�ضا بوزير
الطاقة الرو�سي ،رئي�س اللجنة
امل�����ش�ترك��ة الإي��ران��ي��ة الرو�سية
�ألك�سندر نوفاك ،كما �سيلقي خطابا

يف جل�سة ملنتدى فالداي الدويل.
وت�أتي زي��ارة واليتي بعد يوم من
لقاء بني بوتني ورئي�س ال��وزراء
الإ��سرائ��ي��ل��ي بنيامني نتنياهو،
الذي �رصح ب�أنه بحث مع الرئي�س
الرو�سي ال�ش�أنني ال�سوري والإيراين
على �ضوء القمة الرو�سية الأمريكية
املرتقبة االثنني املقبل ،منوها
ب�أن املحادثات يف الكرملني �أم�س
متحورت حول الوجود الإيراين يف
�سورية ،الذي تعتربه تل �أبيب غري
مقبول.
ويف هذا ال�سياق ،علق واليتي لدى
و�صوله �إل��ى مو�سكو �أم�س االول،
على زيارة نتنياهو �إلى العا�صمة
الرو�سية ،بقوله �إن «وج��وده من
ع��دم��ه يف رو���س��ي��ا ل��ن ي���ؤث��ر علي
مهمتي اال�سرتاتيجية» ،معتربا �أن
«التعاون القائم بني ق��وى جبهة
املقاومة بزعامة �إي��ران ورو�سيا
يف مواجهة الإره��اب وم�ؤ�س�سيه يف
�سورية وغريها من الدول الإقليمية،
�شكّ ل منوذجا يحتذى به للتعاون
بني �إيران ورو�سيا».

طالبان تسيطر على حدود أفغانستان مع طاجكستان
���س��ي��ط��ر م�����س��ل��ح��ون م���ن حركة
ط��ال��ب��ان ع��ل��ى معظم الأرا���ض��ي
الأفغانية الواقعة على احلدود مع
طاجك�ستان.
وقال ال�سكرتري ال�صحايف ملحافظ
والي��ة تخار الأفغانية� ،صنعت
الله تيمور ،لل�صحافيني�« :صباح
ام�س اخلمي�س �سيطر املتطرفون
على مواقع القوات احلكومية يف
مقاطعة خواجه غار بالقرب من
احلدود مع طاجك�ستان».
و�أ�ضاف« :هناك خطر من �سيطرة
طالبان الكاملة على مقاطعة
خ��واج��ه غ��ار وك��ذل��ك مقاطعات
دارك��ار وينغي قلعة ود�شت قلعة
امل��ج��اورة الواقعة على احلدود
مع طاجك�ستان� ،إذ ال توجد حاليا
لدى ال�سلطات القوات الكافية يف
هذه الأرا�ضي لردع الهجوم».
و�أف��ادت و�سائل �إع�لام حملية يف
وقت �سابق ب�أن امل�سلحني قاموا
بهجوم على مقاطعة د�شت ارجي
يف والية قندز.
وجاء يف بيان« :هاجم امل�سلحون
وحدة للجي�ش يف التجمع ال�سكني
ب��ويل موماند يف مقاطعة د�شت
ارجي ،الأمر الذي �أدى �إلى مقتل 32
جنديا و�إ�صابة � 20آخرين .و�صادر
امل�سلحون كل الأ�سلحة والذخائر
واملعدات املوجودة هناك.
ومنذ عدة �أيام �أفادت و�سائل �إعالم
حملية ب�أن وحدة للجي�ش الوطني
املنت�رشة يف منطقة حدودية
بالقرب من طاجك�ستان ،غادرت
مواقعها خوفا من هجوم طالبان،
وذلك بعد انت�شار ال�شائعات بني
ال�سكان املحليني ح��ول هجوم

حمتمل مل�سلحي طالبان .لكن
يف اليوم التايل عاد الع�سكريون
�إل��ى مواقعهم بعد الت�أكد من �أن
ال�شائعات كانت كاذبة.
م��ن ناحية �أخ���رى قتلت حركة
«طالبان فجر ام�س اخلمي�س �أكرث
من ثالثني جنديا �أفغانيا وجرحت
ع�رشين �آخرين يف هجوم م�سلح
�شنته على مواقع للجي�ش احلكومي
ع��ل��ى احل�����دود م���ع جمهورية
طاجيك�ستان املجاورة.
وذكرت و�سائل الإعالم املحلية� ،أن
م�سلحني من حركة طالبان» قتلوا

• حماوالت ع�سكرية فا�شلة ملنع مقاتلي طالبان من الهجوم

و�أ�صابوا يف مقاطعة د�شت �آر�شي
قندوز يف �شمال �رشقي �أفغان�ستان
ع����شرات اجل��ن��ود يف هجوم على
وحدة ع�سكرية حكومية يف قرية
بول مبنطقة مهمند د�شت �آر�شي»
عند منت�صف الليلة املا�ضية.
وقالت هذه الو�سائل الإعالمية� ،إن
«الهجوم �أ�سفر عن مقتل  32جنديا
�أفغانيا وجرح � 20آخرين ،ف�ضال
عن اغتنام امل�سلحني املت�شددين
جميع الأ�سلحة والذخائر واملعدات
ال��ت��ي ك��ان��ت ب��ح��وزة ال��وح��دة
الع�سكرية التي هاجموها».

قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي
ق��ال��ت م�صادر �أمنية فل�سطينية �إن الطريان
الإ�رسائيلي �شن غارتني على قطاع غزة من دون
وقوع �إ�صابات.
وذك��رت امل�صادر �أن طائرة ا�ستطالع �إ�رسائيلية
�أطلقت �صاروخا نحو جمموعة �شبان �رشق بلدة
جباليا �شمال القطاع لدى حماولتهم �إطالق طائرات
ورقية من قطاع غزة باجتاه جنوب �إ�رسائيل
و�أ�ضافت �أن غارة ثانية ا�ستهدفت �أر� ًضا زراعية
على �أطراف بلدة بيت حانون �شمال القطاع.
ومل تعلن م�صادر طبية عن وقوع �إ�صابات جراء
الغارتني ،كما مل تعقب م�صادر �إ�رسائيلية على
ذلك� ،إال �أن الأيام املا�ضية �شهدت اندالع حرائق
يف م�ستوطنات �إ�رسائيلية حماذية لقطاع غزة
بفعل �إطالق طائرات ورقية وبالونات حارقة من
القطاع.
وب��د�أ اجلي�ش الإ�رسائيلي منذ  9يونيو املا�ضي

با�ستهداف ال�شبان الفل�سطينيني لدى �إطالقهم
طائرات ورقية وبالونات م�شتعلة على اجلانب
الإ�رسائيلي من احلدود بني قطاع غزة و�إ�رسائيل
�ضمن احتجاجات «م�سريات العودة»
واتخذت �إ�رسائيل قبل يومني �إج��راءات لت�شديد
ح�صار قطاع غزة ردا على ا�ستمرار �إطالق طائرات
ورقية م�شتعلة ،و�سبق �أن �أعلنت تل �أبيب �أنها
تعترب �إط�لاق الطائرات الورقية والبالونات
احلارقتني من قطاع غزة على �أرا�ضيها هجوما
عليها.
وت�شهد حدود قطاع غزة مع �إ�رسائيل توترا �إثر مقتل
 137فل�سطينيا و�إ�صابة �أكرث من � 15ألفا �آخرين
بجروح وحاالت اختناق منذ  30مار�س ،2018
بح�سب �إح�صائيات وزارة ال�صحة يف غزة ،وذلك
يف مواجهات �شبه يومية مع اجلي�ش الإ�رسائيلي
�ضمن احتجاجات «م�سريات العودة».

وقبل �أي��ام قليلة ،ذك��رت و�سائل
الإع��ل�ام املحلية �أن وح���دة من
اجلي�ش الوطني متمركزة على
احلدود مع طاجيك�ستان ،غادرت
نقاط متركزها ليال ،خوفا من
���ض��ده��ا حركة
هجمات ت�شنها
ّ
طالبان ،بعد انت�شار �شائعات
وت��زاي��د احل��دي��ث ب�ين ال�سكان
املحليني ع��ن هجمات حمتملة
للمت�شددين على هذه الوحدة .لكن
يف اليوم التايل ،وبعد الت�أكد من
�أن ال�شائعات املتداولة كانت غري
دقيقة ،عاد اجلنود �إلى الثكنات

لتتم مفاج�أتهم الليلة املا�ضية
بهجوم مباغت و�صاعق.
وت�أتي هذه الهجمات الدموية بعد
مرور �أقل من �شهر على �أول هدنة
ب�ين ال��ق��وات احلكومية وحركة
طالبان مت التو�صل �إليها ملدة 3
�أيام مبنا�سبة عيد الفطر املبارك
يف  15يونيو املا�ضي� ،إال �أن
احلركة املت�شددة رف�ضت عر�ضا
حكوميا بتمديدها ،رغ��م تداول
احلديث عن مفاو�ضات �سالم بني
اجلانبني جت��ري ��سرا مبباركة
�أمريكية.

السجن المؤبد لـ  84متورط ًا
في محاولة االنقالب بتركيا
ق�ضت حمكمة تركية على  84متهما
بال�سجن مدى احلياة لدورهم يف
حماولة االنقالب الفا�شلة عام 2016
 ،والأح��داث الدامية التي وقعت
على �أحد اجل�سور يف ا�سطنبول ليلة
االنقالب.
وح�سب وكالة الأنا�ضول الرتكية،
ف����إن  72م��ن امل�شتبه بهم حكم
عليهم بال�سجن امل�ؤبد ملحاولتهم
الإط��اح��ة بالنظام الد�ستوري،
بينما تعر�ض � 12آخ��رون لنف�س
العقوبة لتورطهم يف قتل النا�رش
البارز �إي��رول �أولكوك وابنه عبد
الله ،اللذين �سقطا بني � 34ضحية
�آخرين على ج�رس البو�سفور ليلة
 15يوليو قبل عامني.

و�أ�ضافت الوكالة نقال عن م�صادر
ق�ضائية� ،أن جمموع  133متهما
مثلوا �أم���ام املحكمة يف جل�سة
ا�ستماع �أم�س ،وحكم على الباقني
بال�سجن ملدد ترتاوح بني  15و17
�سنة.
وتتهم ال�سلطات الرتكية ما تطلق
عليها «منظمة غولن الإرهابية»
« ،»FETOيف �إ�شارة �إلى �أن�صار
رجل الدين فتح الله غولن املقيم
يف الواليات املتحدة ،بالوقوف
وراء املحاولة االنقالبية ،التي
قتل خاللها �أكرث من  250مواطنا،
و�أ���ص��ي��ب ن��ح��و � 2200آخ��ري��ن
بجروح.

