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غوايدو يدعو أنصاره للتظاهر بعد أسبوع من تنصيبه رئيسا لفنزويال

األردن يعتزم استئناف الطيران إلى سوريا

قطر وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقيات 
لزيادة قوة الشراكة

اجلورنال - متابعة: دعا رئي�ض برملان فنزويال املعار�ض، خوان غوايدو، الذي 
ن�صب نف�ص��ه رئي�صا موؤقتا للبالد، اليوم االثنني، اأن�ص��اره للتظاهر والنزول اإىل 

ال�صوارع يومي االأربعاء 30 يناير وال�صبت 2 فرباير.
وق��ال غواي��دو يف فيدي��و عل��ى �صفحت��ه ب� "توي��ر": "ي��وم االأربع��اء �صتجرى 
تظاه��رة كب��رة، واأنا اأحث ال�صعب الفنزويلي على اخل��روج اإىل ال�صوارع.. نلتقي 

يوم االأربعاء".
واأ�ص��اف: "اله��دف م��ن ه��ذا االإجراء ه��و الن�ص��ال من اأج��ل تلق��ي امل�صاعدات 

االإن�صانية، والن�صال �صد من يغت�صبون ال�صلطة، ومن اأجل حقوق االإن�صان"
وتابع، "�صتجرى تظاهرة اأخرى يوم ال�صبت".

��ب رئي�ض الربملان، املعار���ض، خوان غوايدو، نف�صه رئي�ص��ا موؤقتا للبالد  ون�صّ
ي��وم االأربع��اء املا�ص��ي. واعرف��ت به ف��ورا الوالي��ات املتحدة وبع���ض الدول 

ال�صائرة يف ركبها.
كم��ا اأعلن��ت بريطاني��ا واأملاني��ا وفرن�ص��ا واإ�صباني��ا عزمها عل��ى االعراف به 
كرئي�ض موؤقت للبالد اإذا مل يتم االإعالن عن اإجراء انتخابات جديدة يف فنزويال 

يف غ�صون 8 اأيام.

عمان - اجلورنال: قال وزير اخلارجية االأردين، اأمين ال�صفدي، اإن بالده تنوي ا�صتئناف 
حرك��ة الط��ران اإىل �صوريا ف��ور تلقي اخلرباء الفني��ني �صمانات من ال�صلط��ات ال�صورية 

بوجود امل�صتوى املطلوب من ال�صالمة للطائرات.
وكان فري��ق م��ن اخل��رباء الفنيني م��ن هيئة تنظي��م الطران امل��دين االأردني��ة قد توجه 
ي��وم اخلمي���ض اإىل دم�صق لفح���ض امل�صائل املتعلقة با�صتئناف رح��الت طران اخلطوط 

االأردنية اإىل �صوريا.
وقال وزير اخلارجية االأردين اإن " قرار منع الطائرات االأردنية من التحليق فوق االأجواء 
ال�صوري��ة اتخذ بن��اء على التقييم االأمن��ي"، م�صيفا اأنه "كان ثمة فري��ق فني يف �صوريا 
من��ذ ب�صعة اأي��ام، ولو اطماأن ذلك الفريق لعدم وجود تهدي��د لرحالت الطران، �صتناق�ض 
ال�صلطات املعنية يف كال البلدين اإمكانية ا�صتئناف تلك الرحالت فوق االأجواء ال�صورية"، 
وتابع ال�صفدي: "من جانبنا، بالطبع، فالقرار متوقف على التاأكد من �صمان ال�صالمة".
واأك��د الوزي��ر اأن القرار �صيكون فنيا ب�صكل بحت، فق��ال: "املناق�صة هي فنية، وما اأن يتم 
ا�صتكم��ال التقيي��م االأمن��ي، وم��ا اأن ير�صى امل�صوؤول��ون املعنيون لع��دم وجود خماطرة 

اأمنية، �صوف يناق�ض اجلانبان الرتيبات الالزمة ال�صتئناف الرحالت".

الدوح��ة - اجلورن��ال: ب��داأ اأمر دول��ة قطر، ال�صيخ متي��م بن حمد اآل ث��اين، مباحثاته 
يف العا�صم��ة الكورية اجلنوبية �صيئ��ول، وذلك �صمن زيارته يف اأوىل حمطات جولته 

االآ�صيوية.
والتقى ال�صيخ متيم مع الرئي�ض الكوري اجلنوبي، مون جاي اإن، بالق�رص الرئا�صي يف 

�صيئول، وبحثا جماالت اقت�صادية و�صيا�صية وثقافية وتعليمية خمتلفة.
وج��رى خالل اللقاء بحث �صب��ل تعزيز جماالت التعاون وعالق��ات ال�صداقة، ال �صيما 
يف جم��االت الطاق��ة واالقت�صاد واال�صتثمار وال�صحة والزراع��ة والتعليم، اإ�صافة اإىل 

التعاون يف املجال الع�صكري.
وا�صتعر���ض الزعيم��ان ق�صاي��ا العامل واملنطق��ة. ويف هذا االإطار �صك��ر رئي�ض كوريا 
اجلنوبي��ة قط��ر عل��ى موقفه��ا الداعم لعملي��ة ال�صالم ب��ني الكوريتني، وعل��ى موقفها 
يف ح��ل اخل��الف اخلليج��ي باحلوار. واأكد اأمر قط��ر اأن العالقات ب��ني البلدين "قوية 
وتاريخي��ة"، معرب��ًا عن اأمنياته يف تطويره��ا ب�صكل اأكرب، خا�صة م��ع تزايد الفر�ض 
املواتي��ة بينهم��ا. من جانبه اأعرب "جاي اإن" عن تطّلع��ه لنتائج اإيجابية ُت�صفر عنها 
الزي��ارة، خا�ص��ة م��ع مرور 45 عام��ًا على اإقامة العالق��ات بني البلدي��ن، م�صراً اإىل 

تنميتها وتعزيزها على امل�صتوى الدويل اأي�صًا.

اعت��رب م�صاعد رئي�ض جمل���ض ال�صورى االإي��راين، ح�صني اأمر 
عب��د اللهيان، خ��الل ا�صتقباله �صفر رو�صي��ا يف طهران، اأن 
ممار�ص��ات اإ�رصائي��ل اال�صتفزازي��ة وانتهاكها اأج��واء �صوريا 

ت�صكل تهديدا جديا الأمن املنطقة.
وق��ال اإن "ال�صهاينة �صيكونون اخلا���رص الرئي�ض يف اإ�صعال 

النران باملنطقة".
واأ�ص��اد عبد اللهيان خالل ا�صتقبال��ه ال�صفر الرو�صي، ليفان 
ب��ني طه��ران  للتع��اون  الناجح��ة  بالتجرب��ة  جاغاري��ان، 
ومو�صك��و يف دعم �صوريا و�رصورة دعم اأمن املنطقة. وقال، 
اإن "ممار�ص��ات الكي��ان ال�صهيوين الع�صكري��ة واال�صتفزازية 
وانتهاكه االأجواء ال�صورية تعد تهديدا جادا الأمن املنطقة".

النتائ��ج  اإىل  االإي��راين،  الربمل��ان  رئي���ض  م�صاع��د  واأ�ص��ار 
االإيجابي��ة لتاأ�صي�ض اللجنة الربملاني��ة امل�صركة العليا بني 

اإي��ران ورو�صيا، واعت��رب هذا االإجراء جتربة ناجح��ة اأخرى يف �صياق 
التع��اون املتنامي بني البلدين. واأ�صاف، اأن التعاون الربملاين يلعب 
دورا مهم��ا يف اإزال��ة بع���ض العقب��ات وت�صهيل العالق��ات احلكومية 

والقطاع اخلا�ض يف البلدين.
م��ن جانب��ه ق��ال ال�صف��ر الرو�ص��ي يف طه��ران، خ��الل اللق��اء، اإن 
اجلمهورية االإ�صالمية االإيرانية ورو�صيا لهما مواقف وا�صراتيجيات 
م�صرك��ة يف خمتل��ف املج��االت، وال ب��د م��ن حف��ظ وا�صتم��رار ه��ذا 

امل�صتوى من العالقات.
واأك��د اأن رو�صي��ا ترح��ب وتدع��م تطوي��ر التع��اون وامل�ص��اورات يف 

الق�صايا املختلفة وذات االهتمام امل�صرك.
وا�صتعر���ض اجلانبان خ��الل اللقاء احدث تط��ورات املنطقة وتبادال 
وجهات النظر حول الق�صايا ذات االهتمام امل�صرك، ومنها الق�صايا 

الثنائية الربملانية.
كم��ا تب��ادل عب��د اللهي��ان وجاغاريان وجه��ات النظر ح��ول بع�ض 

الق�صايا الدولية.

به��ذه الكلم��ات، ق��ّدم ه��ذا اجلزائ��ري نف�ص��ه اأمام 
و�صائ��ل االإع��الم الت��ي احت�ص��دت اأمام مق��ر وزارة 
الداخلي��ة بالعا�صمة، الأخذ ت�رصيح��ات من الذين 
وخو���ض  للرئا�صي��ات،  للر�ص��ح  رغبته��م  اأعلن��وا 
االنتخاب��ات القادمة التي �صتج��رى يف 18 اأبريل 

املقبل.
لعمام��رة مل يكت��ف مبا �صب��ق بل اأ�صه��ب كثراً يف 
تعري��ف نف�ص��ه، وذه��ب اإىل اأبع��د من ذل��ك حينما 
اّدع��ى بثقة اأن��ه "�صخ�صية عاملي��ة، وميتلك اأموااًل 
واأن  الع��امل"،  يف  رج��ل  "اأغن��ى  واأن��ه  طائل��ة"، 
"االأمريكي��ني قام��وا مبظاه��رات عارمة يف يناير 
2017 للمطالبة بتنحي الرئي�ض االأمريكي دونالد 

ترامب وتعيينه خلفًا له".
ت�رصيحات لعمامرة التي انت�رصت بني اجلزائريني 
كالنار يف اله�صي��م، وتناقلوها بكثر من ال�صخرية 
والتهك��م، لي�صت �ص��اذة، واإمنا هي ج��زء من موجة 
ت�رصيح��ات غريبة، وبرام��ج انتخابية لنحو 100 
�صخ�ض ممن ع��رّبوا عن نيتهم خو���ض الرئا�صيات 

القادمة.
واأث��ارت تل��ك الت�رصيحات كث��راً م��ن الت�صاوؤالت 
ب�ص��اأن اأ�صبابه��ا واأبعاده��ا، وه��ل ه��ي ت�رصفات 
فردي��ة اأم م�صه��د مرت��ب به��دف متيي��ع العملي��ة 
االنتخابية مل�صلحة مر�صح ال�صلطة الذي مل يت�صح 
بعُد، رغ��م اأن املوؤ�رصات تذهب اإىل تر�صح بوتفليقة 

لوالية خام�صة.
اأما "بوعن��اين اأحمد"، القادم من حمافظة تلم�صان 
يف اأق�ص��ى الغ��رب اجلزائ��ري، والتي ينح��در منها 
الرئي���ض املنتهي��ة واليت��ه، فق��دم نف�ص��ه عل��ى اأنه 

"فن��ان كوميدي"، وتعه��د بتوزيع االأموال ب�صخاء 
على املطلقات وال�صباب العاطل.

ووعد "اأحمد" ال�صب��اب "احلراقة" )املهاجرين غر 
ال�رصعي��ني( باإجب��ار �صف��راء ال��دول االأجنبية على 

منحه��م تاأ�ص��رات، وحينما �صئل عن ط��ول قامته 
اأج��اب اأن "طوله مر وثالث��ون �صنتيمًا فقط"، لكن 
العربة براأي��ه "لي�صت بالطول واإمن��ا بالدهاء الذي 

ميتلكه".
وعود غريبة

وعن��د �صوؤال��ه ع��ن خلفيت��ه ال�صيا�صي��ة اأج��اب اأحد 
املر�صح��ني ال��ذي كان يحم��ل حمفظ��ة مو�صح��ة 

باأل��وان العلم الفرن�صي االأبي���ض واالأزرق واالأحمر، 
اأن "ال�ص��يء ال��ذي اأجن��زه يف حيات��ه ال يعل��م ب��ه 
�ص��وى الرئي���ض بوتفليقة، وه��و �صخ�صي��ًا"، موؤكداً 
اأن��ه "ياأتيه يف كل مرة وحي اإله��ي، فيقوم بكتابة 

ذلك الوحي يف ورقة بي�صاء وير�صلها اإىل بوتفليقة 
ال��ذي ي�صارع اإىل تطبي��ق ذلك الوح��ي ميدانيًا يف 

برناجمه".
الدي��ن م�صطف��ى فوع��د  ل�ص��الح  بالن�صب��ة  واأم��ا 
اجلزائري��ني اإذا م��ا اأتاحوا له فر�ص��ة الو�صول اإىل 
ق���رص الرئا�صة ب�"وعدة كبرة"، وهي طق�ض دوري 
�صن��وي تقيم��ه الع�صائ��ر والقبائ��ل املغاربية حول 

اأ�رصح��ة ال�صاحل��ني، حي��ث تن�رص اخلي��ام وتذبح 
الذبائح وتقام املاآدب.

وم��ن بني اأغ��رب "املر�صح��ني" وبراجمه��م، موايل 
وع��د  قرما���ض، حي��ث  عم��ار م�صطف��ى و�صال��ح 

االأول بتحوي��ل اجلزائر، التي و�صفه��ا بقلب العامل 
الناب���ض، اإىل دول��ة اأق��وى من اأمري��كا يف اجلانب 
العلم��ي، وب�رّص باخ��راع مذهل يق��وم بو�صع اآخر 
اللم�ص��ات عليه، وهي طائرة طبيعي��ة باأجنحة من 
طني. اأما قرما�ض فقد زف خرباً �صعيداً للجزائريني، 
"بن�صب��ة  له��م  الرئي���ض املقب��ل  اأن��ه  اأك��د  حينم��ا 
%100"، لكنه يف املقابل اأكد اأنه "�صياأكل اللحم 

املق��دد فقط، و�صي��ودع اأكل البطاط��ا حينما يكون 
رئي�صًا عليهم".

م��ن �صبق لي�صوا قل��ة من املئة الذي��ن اأعلنوا نيتهم 
خو���ض غم��ار املناف�ص��ة، ب��ل ثم��ة عاطل��ون ع��ن 
العم��ل، واأع��وان رقابة واأمن، وفالح��ون، وغرهم 
مم��ن ال م�صت��وى علم��ي له��م وال تاري��خ يذكر يف 
عامل ال�صيا�صة، وق��د �صكلوا بت�رصيحاتهم "الغريبة 
واملجنونة" �صدمة للجزائري��ني، ما دفع بكثرين 
اإىل مطالبة وزارة الداخلية ب�"التاأكد من �صالمتهم 

العقلية والنف�صية".
عملية مق�صودة

وبالن�صب��ة لوزي��ر االت�ص��ال االأ�صب��ق عب��د العزي��ز 
رحابي، ف��اإن "االأداء املوؤ�ص��ف والت�رصيحات غر 
اجلدية لبع�ض املتناف�صني يهدف اإىل اإ�صعار ال�صعب 
باأن��ه ال بديل للرئي�ض بوتفليقة"، موؤكداً اأن "عملية 
�صح��ب اال�صتم��ارات ذات طاب��ع اإجرائ��ي حم�ض"، 
لكنها "حتولت اإىل ا�صتعرا�ض عاملي م�صحك وغر 

م�رصف الأحد".
هذه العملية اإىل جانب جتريد االنتخابات الرئا�صية 
م��ن طابعها املح��رم واجلدي انته��ت- ح�صب ما 
ك�صفه يف من�ص��ور له عرب "في�صبوك"- اإىل "اإ�صفاء 
طاب��ع فلكلوري على من�صب رئي�ض الدولة، وتقزمي 
التمثي��ل االأعلى لل�صعب اإىل م�صتوى ال ي�رصف بلدنا 

وال يرقى اإىل كرامة �صكانه".
ي�صع��ر  اأح��د  "ال  االأ�صب��ق:  الدبلوما�ص��ي  ويتاب��ع 
بامل�صوؤولي��ة يف الدفاع عن �ص��ورة اجلزائر وحفظ 
كربي��اء �صعبها يف ظرف ت�صوده ال�صبابية التي قد 
مته��د اإىل اأزم��ة �صيا�صية حتركه��ا طموحات ذاتية 
واأطم��اع مادي��ة حول��ت انتخاب��ات اإىل مغام��رة 

�صيا�صية".

ماكرون: سجل حقوق اإلنسان في مصر أسوأ من عهد مبارك

عاطلون وفالحون ومغمورون ينافسون "بوتفليقة" على رئاسة الجزائر

إيران: استفزازات إسرائيل تشكل تهديدا ألمن المنطقة

الجزائر - الجورنال

طهران - الجورنال

اإميانوي��ل  الفرن�ص��ي،  الرئي���ض  ق��ال 
ماكرون، يوم االأحد، اإن و�صع حقوق 
االإن�ص��ان يف م���رص اأ�ص��واأ مم��ا كانت 
املخل��وع،  الرئي���ض  عه��د  يف  علي��ه 
ح�صن��ي مب��ارك، ال��ذي اأطاح��ت ب��ه 

احتجاجات �صعبية يف 2011.
ومّثل��ت ت�رصيحات ماك��رون ت�صديداً 
يف موقف��ه، بعدم��ا ق��ال يف 2017 
اإن��ه ل��ن يق��وم "باإلق��اء حما���رصة" 
عل��ى الرئي���ض امل�رصي، عب��د الفتاح 
احلري��ات  بخ�صو���ض  ال�صي�ص��ي، 
املدنّي��ة، التي توؤك��د منظمات حقوق 

االإن�صان اأنها تتاآكل.
عل��ى  ال�صحفي��ني  ماك��رون  واأبل��غ 
اأن  "اأعتق��د  مل���رص:  زي��ارة  هام���ض 
املثقفني واملجتم��ع املدين يف م�رص 
اأ�ص��د  يعت��ربون ال�صيا�ص��ات احلالي��ة 
مب��ارك"،  عه��د  يف  منه��ا  �رصام��ة 

بح�صب ما ذكرت وكالة "رويرز".
اأن  "ال ميكنن��ي  واأ�ص��اف ماك��رون: 
اأفهم كي��ف ميكنك التظاه��ر ب�صمان 
اال�صتقرار على املدى الطويل يف هذا 
البل��د ال��ذي كان يف ل��ّب انتفا�صات 
الربيع العربي، وت��ذّوق طعم احلرية، 
اال�صتم��رار  باإمكان��ك  اأن  وتت�ص��ّور 
يف الت�صدي��د مبا يتج��اوز املقبول اأو 
املرّبر الأ�صب��اب اأمنية". وتابع قائاًل: 
"اأعتق��د اأن ذلك اأمر متناق�ض وي�رّص 

م�رص نف�صها".
وت�صغ��ط املنظم��ات غ��ر احلكومية 
عل��ى ماك��رون لتبّني موق��ف حازم 
يف مواجه��ة الرئي���ض امل�رصي، الذي 
فاز يف اأبريل املا�ص��ي بفرة ثانية، 
م كل املناف�ص��ني؛ اإما عن  بعدم��ا حجَّ

طريق ال�صجن اأو التهديد باالعتقال.
اأك��ر  اأن��ه �صيك��ون  وذك��ر ماك��رون 

�رصاح��ة خ��الل زيارته الت��ي ت�صتمر 
ثالث��ة اأي��ام، و�صيتط��ّرق اأي�ص��ًا لذكر 
حاالت فردي��ة يف اجتماعات مغلقة. 
وم��ن املق��ّرر اأن يلتقي م��ع ال�صي�صي، 

اليوم االثنني.
وقال: "يف م���رص ال نتحّدث فقط عن 
املعار�ص��ني ال�صيا�صيني امل�صجونني، 
ولكن اأي�صًا عن املعار�صني الذين هم 

جزء من املناخ الدميقراطي التقليدي 
وال ي�صّكل��ون خط��راً على النظ��ام )..( 
�صحفي��ون ومثلّيون ورج��ال ون�صاء 

من اأ�صحاب الراأي".
ماك��رون  �صّل��م   ،2017 الع��ام  ويف 
لباري���ض،  زي��ارة  خ��الل  لل�صي�ص��ي، 
قائمة باأ�صماء ن�صطاء لالإفراج عنهم، 
لكنه مل ُيفرج اإال عن اثنني منهم فقط، 

وهو "غر كاٍف"، بح�صب ت�رصيحات 
ماكرون، يوم االأحد.

واأو�ص��ح ماك��رون قائ��اًل: "�صاأُجري 
يف نف���ض الوقت ح��واراً �رصي��ًا ب�صاأن 
ح��االت فردي��ة، واأتكّل��م ب�ص��كل اأكر 
و�صوح��ًا، باالإ�صاف��ة اإىل مناق�ص��ات 
يف  ذل��ك  اأن  اأعتق��د  الأنن��ي  رمزي��ة، 
�صال��ح الرئي���ض ال�صي�ص��ي وا�صتق��رار 

م�رص".
حمم��د  بالرئي���ض  االإطاح��ة  ومن��ذ 
�صّن��ت   ،2013 يولي��و  يف  مر�ص��ي، 
القاه��رة حمل��ة اعتق��االت تاريخية 
�ص��د جماع��ة االإخ��وان امل�صلمني، ثم 
م��ا لبث��ت اأن حتّول��ت اإىل اجلماعات 
ال�صبابي��ة والليربالي��ة الت��ي اتخ��ذت 

جانب املعار�صة.

القاهرة - الجورنال

"اسمي السعيد 
لعمامرة، وأنا 

مشهور بصفتي 
دبلوماسيًا عالميًا، 
فأنا عميد الّسالم 
العالمي في األمم 

المتحدة، وهذا األمر 
معروف للجميع، 

وهناك مسيرات في 
واشنطن وكل الدول 

تطالب بأن يكون 
السعيد عمامرة 

رئيسًا لها".

قطر تحتضن خامس جولة من مباحثات واشنطن وطالبانأردوغان: تركيا ستصنع أكبر طائرة مسّيرة مسلحة في العالم

ق��ال الرئي���ض الركي رج��ب طي��ب اأردوغ��ان، اإن بالده 
تو�ص��ك عل��ى االنتهاء خ��الل اأ�صه��ر، من �صناع��ة طائرة 
م�ص��ّرة م�صلح��ة متثل منوذج��ًا يحتذى ب��ه عامليًا. جاء 
ذل��ك خ��الل كلمة األقاه��ا اأردوغان، يف افتت��اح عدد من 
امل�صاري��ع التنموي��ة بوالي��ة اأنطالي��ا جنوب��ي الب��الد، 
اأم���ض االأح��د. واأ�ص��ار اأردوغ��ان اإىل اأن حكوم��ات حزب 

العدال��ة والتنمية متكنت من االرتق��اء بنمو تركيا ب�3.5 
اأ�صع��اف يف غ�ص��ون 16 عام��ًا. ولف��ت اإىل اأن تركي��ا 
�صّط��رت اإجنازات كبرة يف جم��االت الت�صدير والتجارة 
واال�صتثم��ار واالقت�ص��اد. واأو�ص��ح اأردوغ��ان اأن تركي��ا 
كان��ت تلب��ي %20 فقط م��ن احتياجاته��ا بال�صناعات 
الدفاعي��ة ع��ام 2002، يف ح��ني اأن هذا املع��دل ارتفع 
اإىل %65 يف الوق��ت الراهن. واأ�صاف: "نحن من ن�صّنع 
طائراتن��ا امل�ص��ّرة، وطائراتنا من دون طي��اٍر امل�صلحة، 

وعرباتنا املدرعة، وخ�صو�ص��ًا اأننا نو�صك على االنتهاء 
خ��الل اأ�صه��ر، من �صناع��ة طائ��رة م�صّرة م�صلح��ة اأكرب 
حجمًا، متثل منوذجًا يحتذى عامليًا". وعلى �صعيد اآخر، 
اأ�ص��ار الرئي�ض اأردوغان اإىل مكافح��ة تركيا "التنظيمات 
االإرهابي��ة". وق��ال: "عل��ى حدودن��ا مبا���رصة حُتّر���ض 
تنظيم��ات اإرهابي��ة ملهاجم��ة بالدن��ا، ونح��ن بدورن��ا 
�صحقن��ا روؤو���ض ه��ذه التنظيم��ات يف جرابل���ض والباب 

وعفرين".

يعقد ق��ادة حركة طالب��ان واملبع��وث االأمريكي اإىل 
اأفغان�صت��ان، زمل��اي خلي��ل زادة، وفريق��ه، اجلول��ة 
اخلام�ص��ة م��ن املباحثات يف 25 فرباي��ر املقبل يف 
العا�صم��ة القطري��ة الدوح��ة، بح�ص��ب ما ذك��ر موقع 
"اجلزي��رة نت" نق��اًل عن م�صدر و�صفه باأنه "مقرب 
من حرك��ة طالب��ان". وكان املبع��وث االأمريكي اإىل 

اأفغان�صتان ذكر، اأّن تقدم��ًا كبراً �صهدته املحادثات 
مع حركة طالبان يف الدوحة، مبينًا يف تغريدة على 
من�ص��ة "توير" اأنه بعد �صتة اأي��ام يف الدوحة توجه 
اإىل اأفغان�صتان للت�صاور. وو�صف االجتماعات باأنها 
اأك��ر اإنتاجية مما كانت عليه يف املا�صي، موؤكداً اأن 

االأطراف اأحرزت تقدمًا كبراً يف الق�صايا احليوية.
م��ن جهتها، قالت طالبان يف بي��ان اإن مفاو�صاتها 
مع االإدارة االأمريكية الت��ي توا�صلت خالل �صتة اأيام 

يف العا�صمة القطرية الدوحة، انتهت اأم�ض ال�صبت.
واأو�ص��ح البي��ان اأن ه��ذه اجلول��ة م��ن املفاو�ص��ات 
الق��وات  ان�صح��اب  االأجن��دة-  بح�ص��ب  ناق�ص��ت- 

االأمريكية من اأفغان�صتان وق�صايا م�صرية اأخرى.
عل��ى  اتفق��ا  الطرف��ني  اأن  احلرك��ة  بي��ان  واأ�ص��اف 
ا�صتئن��اف املفاو�ص��ات يف اجتماع��ات م�صتقبلي��ة 
مماثل��ة؛ من اأجل اإيجاد حل منا�ص��ب الإنهاء ال�رصاع 

يف اأفغان�صتان.
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