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البرازيل تعلن الحداد ثالثة أيام على ضحايا المنجم

طهران ترد على تهديدات باريس بشان 
فرض عقوبات جديدة

أقدم حزب جزائري معارض يدعو 
لمقاطعة انتخابات الرئاسة

رودي جان��ريو - اجلورن��ال: اعلن��ت �سلط��ات والي��ة مينا�س غريي���س جنوبي 
الربازيل، احلداد ملدة ثالثة اأيام على اأرواح �سحايا منجم �رشكة "فايل"، والذي 

انهار نتيجة انهيار ال�سد.
ويف وق��ت �ساب��ق، �رشح رئي���س بلدية مينا���س غريي�س الربازيلي��ة، برومادين 
افيم��ارا، الي��وم ال�سبت، باأن��ه ما ال يقل عن 50 �سخ�سا لق��وا حتفهم بعد انهيار 

ال�سد يف منجم �رشكة "فايل" يف والية مينا�س غريي�س بجنوب الربازيل.
ونقل��ت �سحيفة "هوغي مي دي��ا" عن رئي�س البلدية قوله باأن��ه لي�س لديه حتى 
االآن معلوم��ات اأك��ر تف�سي��ال، الأن كل �سيء "يحدث ب�رشعة كب��رية" ، وال تزال 

التدفقات الطينية تنزلق على طول النهر.
ومت االإعالن، يف وقت �سابق، عن 200 مفقود على االأقل جراء انهيار ال�سد.

وم��ن املقرر اأن يزور الرئي�س جايري بول�سونارو الوالية واأن يحلق فوق املنطقة 
التي �سهدت الكارثة �سباح اليوم بعد اأن اأر�سل ثالثة من الوزراء اإىل املنطقة.

وما زالت والية مينا�س جرياي�س تتعافى من جراء انهيار �سد اأكرب يف نوفمرب/
ت�رشي��ن الثاين عام 2015 مما اأدى اإىل مقتل 19 �سخ�سا يف اأ�سواأ كارثة بيئية 

بالربازيل. 

طه��ران - اجلورن��ال: ردت وزارة اخلارجي��ة االيرانية على تهدي��دات نظريتها الفرن�سية 
بفر���س عقوب��ات على طهران. وقال املتح��دث با�سم اخلارجية االيراني��ة بهرام قا�سمى 
، ان "ق��درات اي��ران ال�ساروخية جزء م��ن القدرات الدفاعية امل�رشوع��ة و�سمانة لالمن 

القومي الإيران واملرتكزة على عقيدة الردع".
وا�س��اف، ان ايران "تدعو علي ال��دوام لرت�سيخ ال�سالم واال�ستقرار فى املنطقة وان البيع 
املكث��ف لال�سلح��ة املعقدة والهجومي��ة من قبل امري��كا وبع�س ال��دول االوربية ومنها 

فرن�سا يعد عن�رشا لزعزعة اال�ستقرار والتوازن يف املنطقة".
واردف قا�سم��ي ان "اي��ران ق��د �سممت قدراته��ا الدفاعية علي ا�سا���س التقييم احلقيقى 

للتهديدات القائمة و�ستقوم بتعزيزها اىل م�ستوى ي�ستلزم ذلك".
وكان��ت فرن�سا ق��د اعلنت اأنها م�ستعدة لفر�س املزيد من العقوب��ات �سد اإيران اإذا مل يتم 

اإحراز اأي تقدم يف املحادثات حول برنامج ال�سواريخ البالي�ستية.
وق��ال وزير اخلارجي��ة الفرن�سي، جان اإيف ل��و دريان، اجلمعة: "نح��ن م�ستعدون بحزم 
لفر���س عقوب��ات اإذا مل ت�سف��ر املحادثات ع��ن نتائج، وه��م )يف اإ�س��ارة اإىل االإيرانيني( 

يعرفون ذلك".

اجلزائ��ر - اجلورن��ال: اأعل��ن حزب "جبهة الق��وى اال�سرتاكي��ة" اأنه لن يق��دم مر�سحًا 
اإىل االنتخاب��ات الرئا�سي��ة املق��ررة يف 18 اأبري��ل، ودعا اإىل "مقاطع��ة فعلية مكثفة 

و�سلمية" لعمليات االقرتاع.
وقال��ت "جبه��ة الق��وى اال�سرتاكية"، التي تع��د اأقدم اأح��زاب املعار�س��ة يف اجلزائر، 
اأم���س اجلمع��ة: "اإن �رشوط اإجراء انتخابات دميقراطية ح��رة ونزيهة و�سفافة... لي�ست 
متواف��رة". ودعت اجلبهة اإىل "مقاطعة هذا االق��رتاع، لكون اأ�سوات املواطنني فيه ال 

تقدم وال توؤخر يف النتيجة النهائية لل�سباق".
واأك��دت اجلبه��ة اأنها لن تق��دم مر�سحًا، ولن تدع��م اأي مر�سح اآخ��ر، "الأن امل�ساركة ال 

تعني �سوى توفري واجهة دميقراطية القرتاع حم�سوم م�سبقًا ل�سالح مر�سح النظام".
ودع��ت وزارة الداخلي��ة باجلزائ��ر، ال�سب��ت املا�س��ي، الراغبني يف الرت�س��ح اإىل �سحب 

ا�ستمارات الرت�سح من مقر الوزارة بالعا�سمة، وفق ما اأفادت به مواقع حملية.
وبين��ت الوزارة اأنه �سيتم ت�سلي��م اال�ستمارات على اأ�سا�س تقدمي املرت�سح ر�سالة لوزير 

الداخلية، يعلن فيها نيته تكوين ملف الرت�سح.

اأعل��ن البيت االأبي���س، اأن الرئي���س دونالد ترام��ب، وّقع على 
ميزاني��ة موؤقتة ت�ستمر حتى 15 فرباي��ر املقبل بعدما �سدق 
عليه��ا الكونغر���س مبجل�سي��ه، ف��ور تراج��ع ترام��ب عن طلب 

املليارات جلداره مع املك�سيك.
وج��اء يف بي��ان البيت االأبي�س، اأنه م��ن املتوقع اأن ت�ستخدم 
الثالث��ة اأ�سابي��ع املقبلة الت��ي تغطيها ه��ذه امليزانية الإجراء 

مفاو�سات بهدف التو�سل اإىل ميزانية طويلة االأجل.
وزع��م الرئي�س االأمريكي اأن��ه مل يقدم تنازالت للدميقراطيني، 
بالرغ��م من اأن��ه وافق عل��ى اعتم��اد امليزاني��ة املوؤقتة دون 
االأم��وال التي طلبها لبناء اجلدار احلدودي. وكتب ترامب على 
تويرت:"اأري��د م��ن النا���س اأن يق��راأوا اأو ي�سمع��وا كلماتي فيما 
يتعل��ق باجلدار احلدودي. مل يكن ه��ذا باأي �سكل من االأ�سكال 

تنازاًل".

واأ�ساف ترامب: "هذا كان ب�سبب قلقي على املاليني من النا�س الذين 
ت���رشروا ب�سدة من ال�ساتدون )اإغالق جزئ��ي للحكومة االأمريكية( - 
وه��ذا يعن��ي اأنه بعد 21 يوم��ا، اإذا مل يتم التو�س��ل اإىل اأي �سفقات ، 

فاإن املواجهة �ستعود من جديد!".
واأعلن��ت املتحدثة با�سم البي��ت االأبي�س، �سارة �سان��درز، اأن الرئي�س 
ترام��ب، يعت��زم الب��دء يف بناء اجل��دار احل��دودي بعد انق�س��اء فرتة 
امليزانية املوؤقتة، بغ�س النظر عن موقف الدميقراطيني، حيث كتبت 
يف تغري��دة عل��ى موقع "توي��رت": "بعد 21 يوما، �سيب��داأ الرئي�س يف 

بناء اجلدار، مع اأو دون الدميقراطيني".
يذكر اأن الرئي�س االأمريكي اأعلن اول اأم�س اجلمعة التو�سل اإىل اتفاق 
ب�س��اأن ت�رشي��ع الإع��ادة عم��ل احلكوم��ة االأمريكية حت��ى 15 فرباير 
املقب��ل، قائال: "اأن��ا فخور للغاية ب��اأن اأعلن اليوم اأنن��ا تو�سلنا اإىل 
اتف��اق الإنه��اء اإغ��الق احلكومة االحتادي��ة واإعادة عمله��ا"، م�سيفا 
اأن جلن��ة من احلزب��ني اجلمه��وري والدميقراطي �ستجتم��ع ملناق�سة 

احتياجات اأمن احلدود يف البالد.

ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الرو�س��ي، �سريغ��ي الفروف، 
اإن ب��الده تعت��رب "اتف��اق اأ�سن��ة" امُلرَبم ب��ني اأنقرة 

ودم�سق، عام 1998، "ال يزال �ساريًا".
واأ�س��اف الوزير الرو�س��ي: اإن "جوهر االتفاق يتمّثل 

يف تبديد املخاوف االأمنية لرتكيا".
واأردف الفروف: "وافقت االإدارة ال�سورية على اإبرام 

هذه االتفاقي��ة وحتّملت التزامات حم��ّددة. نفرت�س 
اأن االتف��اق ال يزال �ساري املفعول. كم��ا اأفهم، فاإن 
ال��دول االأط��راف في��ه )تركي��ا و�سوري��ا( تعتقد هذا 

اأي�سًا".

واأو�س��ح اأن مو�سك��و واأنق��رة مهتّمت��ان با�ستع��ادة 
�سوريا ل�سيادتها ووحدة اأرا�سيها، مبّينًا: "�رشكاوؤنا 
االأت��راك اأّكدوا مرة اأخ��رى -دون قيد اأو �رشط- اأننا 
جميع��ًا مهتّمون با�ستعادة �سوري��ا لل�سيادة ووحدة 

اأرا�سيها ب�سكل كامل".
واأ�س��ار الف��روف اإىل توافق رئي�س ب��الده، فالدميري 
اأردوغ��ان،  بوت��ني، ونظ��ريه الرتك��ي رج��ب طي��ب 
م��رة اأخ��رى بخ�سو���س املو�س��وع املذك��ور خالل 

اجتماعهما مبو�سكو، االأربعاء املا�سي.
وق��ال الرئي�س الرتكي رج��ب طيب اأردوغ��ان، اأم�س 
اجلمع��ة، اإن "اتفاقية اأ�سنة" عام 1998 مع �سوريا 
ت�سم��ح لرتكي��ا بدخ��ول االأرا�س��ي ال�سوري��ة عندما 

تواجه اأنقرة تهديدات.
وتوقع اأردوغان اإن�ساء منطقة اآمنة يف �سمال �سوريا 
يف غ�سون ب�سع��ة اأ�سهر، معترباً اأن بالده هي القوة 

الوحيدة التي �ست�سمن اأمن املنطقة.
ولف��ت اإىل اأن زيارت��ه اإىل مو�سك��و اأظه��رت �رشورة 
اإع��ادة تطبيق اتفاق اأ�سنة لع��ام 1998 املوّقع مع 
�سوري��ا، جمدداً، م�س��رياً اإىل اأنه بحث ذل��ك االأمر مع 

الرئي�س الرو�سي، فالدميري بوتني.
وين���س اتف��اق اأ�سنة على تع��اون النظ��ام ال�سوري 
التاّم مع تركيا يف "مكافحة االإرهاب" عرب احلدود، 
واإنه��اء دم�سق جمي��ع اأ�سكال دعمها حل��زب العمال 
اهلل  عب��د  زعيم��ه  )وقته��ا(  واإخ��راج  الكرد�ست��اين، 
اأوج��الن من اأرا�سيها، واإغالق مع�سكراته يف �سوريا 
ولبنان، ومنع ت�سّلل عنا�رش هذا التنظيم اإىل تركيا.

كم��ا ين���س عل��ى احتف��اظ تركي��ا مبمار�س��ة حّقها 
الطبيع��ي يف الدف��اع ع��ن النف���س، ويف املطالب��ة 
االأرواح  يف  خ�سائره��ا  ع��ن  ع��ادل"  ب�"تعوي���س 
اإذا مل توق��ف �سوري��ا دعمه��ا حل��زب  واملمتل��كات 

العمال فوراً.
وتعطي االتفاقي��ة تركيا حق "مالحقة االإرهابيني" 
يف الداخل ال�سوري حتى عمق 5 كم، واتخاذ التدابري 

االأمنية الالزمة اإذا تعّر�س اأمنها القومي للخطر.

انقالب فنزويال ينذر بحرب أهلية وسط انقسام دولي كبير

موسكو: اتفاق أضنة بين سوريا وتركيا ما زال ساريًا

ترامب يتراجع مؤقتا عن إغالق الحكومة ويتمسك ببناء الجدار

الرباط - الجورنال

واشنطن - الجورنال

ب��ني ليل��ة و�سحاها خ��رج رئي���س الربملان 
للع��امل معلن��ًا  الفنزويل��ي، خ��وان غواي��دو، 
بالوكال��ة  موؤقت��ًا  رئي�س��ًا  نف�س��ه  تن�سي��ب 
لفنزويال، بداًل م��ن الرئي�س احلايل نيكوال�س 
م��ادورو، ليك�س��ب تاأيي��داً اأمريكي��ًا، وه��و ما 
يعك���س موق��ف الوالي��ات املتح��دة العدائ��ي 
م��ن رئي�س بالده��ا املنتخ��ب. وعل��ى عك�س 
الوالي��ات املتح��دة؛ الق��ّوة الك��ربى، انق�س��م 
الع��امل ب��ني موؤي��د ومعار���س لالنقالب يف 
ال�سيا�سي��ة  اإذ �سغط��ت امل�سال��ح  فنزوي��ال؛ 
واالقت�سادي��ة على مواقف تل��ك الدول، وهو 
م��ا اأعطى ملادورو قوة دولي��ة للوقوف اأمام 
االنقالب. ويعك�س املوقف االأمريكي ال�رشيع 
يف تاأيي��د زعيم املعار�سة غوايدو م�ساحلها 
االقت�سادي��ة، اإذ ُتعت��رب فنزوي��ال اإح��دى اأهم 
ال��دول لها يف "اأمري��كا الالتيني��ة"، وت�سعى 
دائم��ًا اإىل جلبه��ا اإىل �سفها واإبع��اد رو�سيا 
وال�سني واإيران عنها. وان�سّم كل من االحتاد 
االأوروبي واالأرجنت��ني وكولومبيا اإىل الدول 
الداعم��ة خل��وان غواي��دو واعتب��اره "رئي�س��ًا 
تركي��ا  رف�س��ت  بينم��ا  لفنزوي��ال،  موؤقت��ًا" 
تن�سيب��ه رئي�سًا. الكاتب والرت براون يوؤّكد اأن 
ي��وم 23 يناي��ر ُيعّد يومًا حا�سم��ًا يف تاريخ 
فنزوي��ال امل�سط��رب؛ فف��ي نف�س الي��وم �سنة 
1958، اأط��اح انق��الب بالرئي���س ماركو�س 
بريي��ز خيميني��ز، لي�ستق��ّر يف اإ�سباني��ا حتت 
التاري��خ  وه��و  فرانك��و،  فران�سي�سك��و  حك��م 
نف�سه الذي اأعلن في��ه رئي�س الربملان موؤخراً 
نف�س��ه رئي�سًا. وقال الكاتب براون يف تدوينة 
ن�رشته��ا �سحيفة "كروني�ست��ا" االأرجنتينية: 
اإن��ه "بع��د م��رور اأكر م��ن 34 �سن��ة، حاول 
هوغو ت�سافيز االإطاح��ة بالرئي�س الفنزويلي 
كارلو�س اأندري�س برييز، لكن حماولته باءت 
بالف�س��ل". واأ�ساف الكات��ب: "فنزويال تعاين 
م��ن ت�سّخ��م مفرط بل��غ نحو ملي��ون و700 
األ��ف باملئ��ة، خ��الل الع��ام املا�س��ي، وم��ن 

املتوّق��ع اأن يقرتب من 23 مليونًا هذا العام، 
اإىل جان��ب ذل��ك اأّدت هذه االأزم��ة اإىل تراجع 
النم��و االقت�سادي اإىل الن�سف، وبلغ متو�سط 
االأجور نحو 7 دوالرات". واأو�سح الكاتب اأن 
اآالف الفنزويلي��ني الذي��ن يرغب��ون بالهجرة 

نّددوا بقمع احلق��وق واجلوع ونق�س االأدوية 
وت��رّدي اخلدم��ات ال�سحي��ة واالجتماعي��ة. 
وراأى اأن جمموع��ة "ليم��ا" )منظم��ة موؤّلف��ة 
م��ن 14 دول��ة(، والوالي��ات املتح��دة، كانت 
ح اأن  من اأوائل املوؤّيدين لغوايدو، ومن املرجَّ

يتجاوز عدد م�سانديه ب�سكل كبري عدد اأولئك 
الذي��ن يدعمون مادورو، الذي��ن طالبوا بعدم 
التدّخ��ل يف ال�س��وؤون الداخلي��ة الفنزويلي��ة. 
يف  بورتياكوف��ا،  نتالي��ا  كتب��ت  بدوره��ا 
�سحيف��ة "اإزف�ستيا": "تغي��ري حمتمل لل�سلطة 

يف فنزويال ميكن اأن يتحّول اإىل حرب اأهلية، 
يتبعه��ا اإدخ��ال ق��وات حف��ظ �س��الم. يف 23 
يناير اجل��اري، اأعلن رئي�س اجلمعية الوطنية 
خوان غواي��دو نف�سه رئي�س��ًا للبالد، واعرتف 
زعي��م الوالي��ات املتح��دة، دونال��د ترام��ب، 
ب��ه رئي�س��ًا انتقالي��ًا لفنزوي��ال". م��ن جهت��ه 
راأى اخلب��ري يف املعه��د الرو�س��ي لالأبح��اث 
اأن  ب�سني�سنيك��وف،  اإيغ��ور  اال�سرتاتيجي��ة، 
ه��ذا ال�سيناري��و مت و�سع��ه م�سبق��ًا م��ن قبل 
الوالي��ات املتحدة، ومل يكن عفويًا؛ فقد اأعلن 
االأمريكي��ون على خمتلف امل�ستويات دعمهم 

لزعيم املعار�سة.
وق��ال يف حديث��ه لل�سحيف��ة نف�سه��ا: "رمبا 
ُيطل��ب م��ن م��ادورو، من اأج��ل جتّن��ب �سفك 
الدم��اء، مغادرة الب��الد. واإذا م��ا رف�س فاإن 
فنزوي��ال مهّددة بحرب اأهلي��ة واإدخال الحق 

لقوات حفظ �سالم".
األك�سن��در  ال�سيا�س��ي  للمحّل��ل  ووفق��ًا 
يب���رّش  ال  يح��دث  م��ا  ف��اإن  فيدرو�س��وف، 
"الفو�س��ى  اإن  ويق��ول:  باخل��ري.  فنزوي��ال 
الواعي��ة القادم��ة املدعومة اأمريكي��ًا تزعزع 
ا�ستقرار البالد ب�س��كل متزايد، وتنقل العملّية 
ال�سيا�سي��ة م��ن ال�رشعية الن�سبي��ة على االأقل 
اإىل ع��دم اليق��ني.. ت�ستغّل الوالي��ات املتحدة 
ال�سعوب��ات االجتماعي��ة احلقيقية ملواطني 
فنزوي��ال الأغرا�سها اجليو�سيا�سي��ة، ما يزيد 
م��ن تدهور الو�س��ع يف البالد". يف حني قال 
ب�سني�سنيك��وف: "اإذا مل حتّقق اجلولة القادمة 
النج��اح  امللّون��ة يف فنزوي��ال  الث��ورة  م��ن 
االأمريك��ي ف��ال ميك��ن ا�ستبع��اد ا�ستف��زازات 
ع�سكري��ة خط��رية �س��د كاراكا���س م��ن قبل 
جارتيها؛ كولومبي��ا والربازيل". وال ي�ستبعد 
جُتربهم��ا  اأن  "احتم��ال  ال�سيا�س��ي  املحل��ل 
وا�سنطن على اإثارة نزاع ع�سكري مع فنزويال 
م��ن �ساأن��ه -وفق��ًا خلط��ط اال�سرتاتيجي��ني 
االأمريكي��ني- اأن ي��وؤّدي اإىل اإزاح��ة مادورو 
ع��ن ال�سلطة وتغي��ري �سيا�سة الب��الد الداخلية 

واخلارجية".

كاراكاس - الجورنال

جاء ذلك خالل 
مؤتمر صحفي 
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الفروف مع نظيره 
المغربي، ناصر 
بوريطة، أمس 

الجمعة، في 
العاصمة الرباط.

مباحثات الدوحة تقترب من الوصول التفاق بين "طالبان" وواشنطنايران تنتقد طرح قضايا تخص تغيرات المناخ في مجلس االمن

انتقد املندوب االإيراين يف منظمة االأمم املتحدة، اإ�سحاق اآل 
حبي��ب، ط��رح ق�سايا مثل تغريات املن��اخ يف جمل�س االمن 
ال��دويل، داعي��ا اإي��اه لع��دم التدخل ف��ى �س��وؤون املوؤ�س�سات 
االأخ��رى لهذه املنظم��ة. ويف كلمة له األقاها، خالل اجتماع 
ملجل���س االأم��ن ال��دويل، ح��ول تاأثري تغ��ريات املن��اخ علي 
ال�س��الم واالأمن الدوليني، ق��ال اآل حبي��ب، اإن تعداد ونطاق 

و�رشعة و�سدة احل��وادث الطبيعية املتعلقة بتغريات املناخ، 
هى مبعث قلق عميق. وذل��ك بح�سب وكالة االأنباء االإيرانية 
"اإرنا". وتابع قائال، اإن هذا االمر ي�سري اإىل اأن جهودنا يجب 
اأن تك��ون بهدف خف�س ع��دد ال�سحايا واالأ���رشار الناجمة 
ف��ى املناط��ق املنكوب��ة، والعمل بق��وة ملواجه��ة التغريات 
املناخي��ة، وهو ما ينبغى اأن يتم بطبيعة احلال على اأ�سا�س 
امل�سوؤولي��ة امل�سرتك��ة لل��دول، وكذلك امت��الك التكنولوجيا 
ذات ال�سل��ة لتحقي��ق ذل��ك. واعت��رب ال�سف��ري االإي��راين اإزال��ة 

العقب��ات الناجمة عن التغريات املناخي��ة باأنها ت�ساعد يف 
الو�س��ول اإيل التنمية امل�ستدامة. واعترب اآل حبيب اأن جمل�س 
االأم��ن ال��دويل يفتق��د االأهلية القانوني��ة والتقني��ة الالزمة 
للبح��ث فى التغ��ريات املناخية، م�سيفا اأن��ه لو كان الهدف 
ه��و الو�س��ول اإىل نتيج��ة فاإنه ينبغ��ى طرح ه��ذه الق�سايا 
يف اإط��ار معاه��دة املناخ مبنظم��ة االأمم املتحدة واجلمعية 
العام��ة واملجل�س االقت�س��ادي —االجتماعي، واأمثال ذلك 

ولي�س فى جمل�س االأمن الدوىل.

و�س��ل كل م��ن وا�سنط��ن وحركة طالب��ان اإىل تفاهم 
كب��ري ق��د ينته��ي باتف��اق ح��ول تخّلي طالب��ان عن 
االأعم��ال امل�سلحة. جاء ذلك يف ت�رشيحات اأدىل بها 
م�سدر يف حرك��ة طالبان ل�سحيف��ة نيويورك تاميز 
االأمريكي��ة، مبّين��ًا اأن "املفاو�س��ات م��ع الوالي��ات 

املتحدة، التي بداأت يف الدوحة االثنني املا�سي".

واأ�ساف امل�سدر: "نناق�س مع وا�سنطن وقفًا الإطالق 
الق��وات  الن�سح��اب  زمن��ي  ج��دول  وحتدي��د  الن��ار، 
االأمريكي��ة م��ن اأفغان�ست��ان"، الفتًا االنتب��اه اإىل اأنه 
"يف ح��ال حتديد جدول االن�سحاب م��ن اأفغان�ستان 

�ستعلن احلركة وقف اإطالق النار".
"املبع��وث  ف��اإن  االأمريكي��ة  ال�سحيف��ة  وبح�س��ب 
االأمريك��ي طال��ب حرك��ة طالب��ان بالتفاو���س م��ع 
احلكوم��ة االأفغاني��ة بع��د اإع��الن ج��دول االن�سحاب 

االأمريك��ي"، موؤّكدة اأن "االتف��اق و�سيك بني طالبان 
ووا�سنط��ن، واأن الطرفني ي�سع��ان اللم�سات االأخرية 

على ال�سفقة".
واأو�سحت اأن ال�سفق��ة تت�سّمن اإعالن حركة طالبان 
العاملي��ة"،  االإرهابي��ة  اجلماع��ات  ع��ن  "تخليه��ا 
ا�ستخ��دام  "بع��دم  احلرك��ة  تعّه��د  اأي�س��ًا  وتت�سّم��ن 
الوالي��ات  عل��ى  للهجم��ات  منطلق��ًا  اأفغان�ست��ان 

املتحدة".
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