
تونس: القانون ال يجيز 
حملام فرنسي الدفاع عن بن علي

أكبر جماعة إسالمية مغربية 
تلتزم مبطالب حركة االحتجاج

األردن: جبهة العمل اإلسالمي ترفض 
مقترحات جلنة احلوار حول قانون االنتخابات

تونس ـ د.ب.أ: قال مسؤول بوزارة العدل 
التونسية أمس االول إن القانون التونسي »ال 
يجيز« حملامني يحملون اجلنســـية الفرنسية 
الدفاع أمام احملاكم التونسية عن الرئيس املخلوع 

زين العابدين بن علي.
وأعلن احملامي الفرنســـي ايـــف لوبورنيه 
في تصريحات صحافية نشرتها وسائل إعالم 
فرنسية االثنني املاضي أن بن علي وكله للدفاع 

عنه أمام احملاكم التونسية.
وقال كاظم زين العابدين املتحدث باسم وزارة 
العدل، في مؤمتر صحافي عقده أمس األول في 
تونس، إن تشـــريع بالده »ال يجيز« للمحامي 
الفرنسي الترافع أمام احملاكم التونسية للدفاع 

عن الرئيس املخلوع.
وأوضح أن الفصل 44 من »اتفاقية املرافعات 
القضائية« املبرمة بني تونس وفرنسا ال يسمح 
للمحامني الفرنســـيني بالترافـــع أمام احملاكم 
التونســـية إال للدفـــاع عن متهمـــني يحملون 

اجلنسية الفرنسية.
وأعلنت وزارة العدل التونســـية األسبوع 
املاضي أن بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 
ســـيحاكمان غيابيا »خالل األيام أو األسابيع 
املقبلة« في قضايا تتعلق باستهالك املخدرات 
وترويجها وحيازة أســـلحة )دون ترخيص( 
وأمـــوال بالعملة الصعبة مت العثور عليها في 

اثنني من قصور بن علي.
في هذا الوقت قررت احلكومة التونســـية 
االنتقالية إجراء انتخابات املجلس التأسيسي 
في الـ 23 من أكتوبر املقبل كموعد توافقي بني 
احلكومة واألحزاب ومكونات املجتمع املدني.

وقال رئيس احلكومة الباجي قائد السبسي 

فـــي مؤمتر صحافي حضـــره ممثلو األحزاب 
ومؤسســـات املجتمع املدني هنا امس ان ذلك 
املوعد مت حتديده على أساس توافقي انطالقا 
التوافقية« عقب مشـــاورات  من »الشـــرعية 
مكثفة بني احلكومة ومختلف األحزاب وجلنة 

االنتخابات.
ودعا اجلميع الى احترام مبدأ »الشـــرعية 
التوافقية« املعتمدة في إدارة شؤون البالد والعمل 
على إجناح هذه احملطة السياسية االنتخابية 

املهمة لبناء تونس اجلديدة الدميوقراطية.
ودعا رئيس احلكومـــة االنتقالية اجلميع 
الى »وضع حد لالعتصامـــات واالحتجاجات 
واإلضرابـــات« حتى موعد انتخـــاب املجلس 
التأسيسي ووضع دستور جديد من أجل اإلعداد 
للمناخ االقتصادي واالجتماعي والسياســـي 
واألمني املالئم الذي ميكن من اجراء انتخابات 

نزيهة وشفافة ودميوقراطية.
ولفت الى »هشاشة الوضع االقتصادي« حيث 
نسبة النمو تقدر بنحو 1% فقط طبقا لتوقعات 
املؤسسات الدولية املختصة موضحا ان بالده 
لن تتمكن من توفير فرص عمل ســـوى لنحو 
16 الف شخص من مجموع العاطلني عن العمل 

املقدر عددهم حاليا بنحو 700 الف شخص.
 وقـــال ان وزراء اخلارجية واملالية للدول 
الصناعية الثماني الكبرى سيعقدون اجتماعا يوم 
12 يوليو املقبل لتحديد حصص كل من تونس 
ومصر من املبلغ الذي مت اقتراحه للبلدين وقدره 

25 مليار دوالر على امتداد خمس سنوات.
واضاف ان فرنسا التي خصصت مليار يورو 
ضمن هذه املساعدات وافقت على منح تونس 

45% من هذا املبلغ مقابل 55% ملصر. 

عواصمـ  وكاالت: قالت جماعة العدل واالحسان 
وهي أكبر جماعة إســــالمية غير مرخص لها في 
املغرب وتشارك في ائتالف احلركة االحتجاجية 
التي تشهدها اململكة إنها ملتزمة مبطالب احلركة 
وبقراراتها وعلي رأســــها أن يحكم البالد نظام 
عادل يرفض االستبداد. غير أنها رفضت ان تضع 
نظام امللكية البرملانية عنوانا ملطلبها كما تطالب 
حركة 20 فبراير االحتجاحية قائلة إن املهم هو 

املضمون ال التسميات.
وقال فتح اهلل أرسالن املتحدث الرسمي باسم 
اجلماعة »لقد أكدنا غير مرة أننا ملتزمون مبطالب 
حركة 20 فبراير وبالقرارات التي تتخذها من خالل 
جموعها العامة، والتي يوحدها شعار الشعب يريد 
إسقاط الفساد واالستبداد«. وأضاف في مقابلة 
مع رويترز »أي نظام حكم يستطيع أن يعكس 
هذا الشعار ويضمن للشــــعب حرية وطواعية 
اختيار ومساءلة من يحكم دون استبداد سياسي 

واقتصادي أو ديني فهو نظام مناسب«.
ونشأت حركة 20 فبراير على غرار احلركات 

االحتجاجية التي تشــــهدها املنطقة فيما يعرف 
»بالربيــــع العربــــي«، غير ان احلركــــة لم ترفع 
شــــعار اســــقاط النظام خالفا للحال في بلدان 
عربية اخرى وامنا تطالب بإصالحات سياسية 
واقتصادية واجتماعية، ويشارك اسالميو العدل 
واالحســــان في تلك احلركة ضمن ائتالف واسع 
يضم اسالميني وعلمانيني ويساريني واصحاب 

اجتاهات اخرى.
وسئل ارسالن مباشرة هل تؤيد اجلماعة نظام 
امللكية البرملانية كما تنادي حركة 20 فبراير، فقال 
»نحن نخاف أن نسميها ملكية برملانية وتفرغ من 
محتواها، نحن مع املضمون ولسنا مع الشكل. 
ليس املهم األســــماء ولكــــن أن يكون نظاما غير 

استبدادي عادال تسود فيه احلرية«.
وقال أرسالن »دعمنا حلركة 20 فبراير مبني 
على جدية ومشروعية مطالبها وسلمية حتركها... 
نحن حركة مجتمعية تغييرية والضغط السلمي 
لتحقيق احلرية والكرامة والعدالة لشعبنا حق 

من حقوقنا املشروعة«.

عمـــانـ  يو.بي.آي: رفـــض أمني عام حزب 
جبهة العمل اإلسالمي األردني حمزة منصور 
مشروع قانون االنتخاب املقترح من قبل جلنة 
احلوار الوطني واصفا عمل اللجنة بأنه »إمعان 

في التقسيم والتجزئة والتشتت«.
وقال منصور في تصريح صحافي امس »ان 
االصرار على تقزمي القائمة النسبية على مستوى 
الوطن وتوزيعها على احملافظات ووضع قيد 
)املفتوحة( على املستويني: الوطني واحملافظة 
ال يبقي أي احترام الرادة األحزاب السياسية 

والقوى املجتمعية«.
وتساءل منصور »ان كان تقزمي نسبة القائمة 
النسبية على مستوى الوطن يسهم في إحداث 
نقلة نوعية في احليـــاة النيابية ويعزز دور 
األحـــزاب في احلياة العامـــة، وهل ميكن من 
الوصول الى حكومة برملانية متجانســـة في 
برامجهـــا أم يضطرها الـــى ائتالف من طيف 
واسع جدا من األحزاب والتيارات واألشخاص 

يجعل احلكومة بال برنامج«.
وقـــال »شـــعبنا دفـــع الثمن غاليـــا منذ 
فرض عليه قانون انتخاب مشـــوه انعكست 
نتائجه على احلياة السياســـية واالقتصادية 

واالجتماعية«.
وأضاف أن احلركة اإلسالمية »لم تكن تضرب 
باحلصى حني توقعنا هذه النتيجة ولكننا كنا 
ندرك أن جلنة حتمل كل املتناقضات ال ميكن أن 

تخلص الى نتائج حتقق االصالح املنشود«.
وتابع منصور »إن الذي ال يدرك التحوالت 
التي تشـــهدها املنطقة ولـــم يتحرر من عقدة 
اخلوف من نتائج عملية انتخابية نزيهة وشفافة 
وال يؤمن بحقوق متساوية جلميع املواطنني 
ال يستطيع أن يكون جزءا من عملية االصالح 
وإمنا يضـــع العصى في الدواليب حتى نبقى 
نراوح مكاننا ناســـيا أو متناسيا أن الشعب 
األردني في طول البـــالد وعرضها يصر على 

االصالح«.

الظواهري يتعهد بالسير على خطى بن الدن:
أميركا تواجه أمة إسالمية منتفضة

البشير يؤكد استعداد احلكومة لدعم ومساندة دولة اجلنوب اجلديدة

غموض حول مصير كشميري.. وتأسيس جماعة مسلحة باسم »عسكر بن الدن«

أقّرت إجراء انتخابات املجلس التأسيسي 23 أكتوبر املقبل

عشرات القتلى واملصابني في اشتباكات »كادوجلي«

عواصمـ  وكاالت: توعد القيادي 
البارز في تنظيـــم القاعدة أمين 
الظواهري في شريط مصور مسجل 
بث على مواقع إلكترونية إسالمية 
متشـــددة أمس الواليات املتحدة 
األميركية قائال إنها سوف تندم 
على قتلها لزعيم القاعدة أسامة 
بن الدن، وتعهد مبتابعة »اجلهاد« 

ضد الغرب على خطاه.
الرسالة  الظواهري في  وقال 
التي بثها موقع سايت  املصورة 
املواقع  املتخصـــص في رصـــد 
اإلسالمية »سنواصل العمل على 
طريق اجلهاد لطرد الغزاة من ديار 

اإلسالم«.
وأضـــاف في إشـــارة الى بن 
الدن »سيظل قسمه الشهير باذن 
اهلل يؤرق منامهم وهو )انكم لن 
حتلموا باألمن حتى نعيشه واقعا 

وتخرجوا من ديار املسلمني(«.
وحملـــت رســـالة الظواهري 
عنوان »وترجل الفارس النبيل«، 
وهي األولى التي يشير فيها الى 

مقتل بن الدن ويرثيه.
وقال في إشـــارة الى الزعيم 
الى ربه  السابق للتنظيم »ذهب 
شهيدا الرجل الذي أرعب أميركا 

حيا ويرعبها ميتا«.
وقال الظواهراي موجها حديثه 
ألميركا »إن واشنطن كانت سعيدة 
السابق  العراقي  الرئيس  مبقتل 
صدام حســـني ولكن العراق اآلن 

في أيدي املجاهدين«.
وأضاف »أنتم اآلن تبتهجون 
باغتيال الشـــيخ أسامة بن الدن 
العظيم« ولكنكم أيضا  »املجاهد 
ستندمون«. وقال الظواهري في 
الشريط املسجل ومدته نحو 30 
دقيقة إن املسلمني في مصر وليبيا 
وتونس وسورية يخوضون نفس 
الكفـــاح ضد الواليـــات املتحدة 

األميركية.
واعتبر أن أميركا تواجه أمة 
إسالمية منتفضة وكرس الظواهري 
وهو مصري املولد معظم التسجيل 
الذي بلغت مدته 28 دقيقة لتأبني 
بن الدن الذي قتل في غارة شنتها 
القوات اخلاصـــة األميركية على 

اخلرطومـ  أ.ش.أ: أكد الرئيس 
السوداني عمر حسن البشير أمس 
األول اســـتعداد اخلرطوم لدعم 
ومساندة دولة اجلنوب اجلديدة 
وإقامة عالقات حسن جوار معها 
ومتابعة تنفيذ ما تبقى من اتفاقية 
السالم. صرح بذلك، صالح الدين 
ونسي وزير الدولة باخلارجية 
السودانية، عقب استقبال البشير 
البلغاري  لوزيـــر اخلارجيـــة 
نيكوالي مالدينوف أمس األول 

في اخلرطوم.
ونقلت اإلذاعة السودانية في 
موقعها االلكتروني عن ونسي 
قوله ان البشير أعرب عن استعداد 
السودان إقرار السالم في دارفور 
وكل السودان، مشددا على اهتمام 
السودان بتأمني سالمة كل العاملني 
في املنظمات الطوعية الذين جاءوا 
ليساعدوا في معاجلة األوضاع 

بأقاليم البالد املختلفة.
وأضاف أن الرئيس البشير أكد 
للوزير البلغاري عزم احلكومة 
على معاجلة قضية دارفور وأبيي 
واستكمال السالم، مبديا استعداد 
السودان للتعاون مع بلغاريا في 
املجاالت السياسية واالقتصادية 
مبا يعود بالفائدة للبلدين، وتابع 
ونسي أن اللقاء تطرق الى األحداث 
في املنطقة العربية ودور السودان 
اإليجابي في حفظ االستقرار في 
هذه املناطق حتى ينعم السودان 
العربية واألفريقية  الدول  وكل 

باألمن والسالم.
من جانبه أعرب مالدينوف في 
تصريحات صحافية عقب لقاء 
البشير عن تقدير وامتنان بالده 
لرئيس وشـــعب السودان على 
اجلهود التي قامت بها السلطات 
األمنية إلطالق سراح الطيارين 
الذين مت اختطافهم في  البلغار 

اجلنينة يناير املاضي.
من ناحية أخرى، أبرز اإلعالم 
الســـوداني املقروء واملســـموع 
العنف اجلارية  واملرئي أحداث 
مبدينة كادوجلي بوالية جنوب 
كردفـــان التي تفجـــرت مؤخرا 
بني القوات املســـلحة واجليش 

أميركية بدون  هجمات لطائرات 
طيار االسبوع املاضي.

وأضافت الصحيفة على موقعها 
االلكترونـــي ان كشـــميري عقد 
اجتماعا سريا للقادة العسكريني 
في التنظيم لبحث مسألة ضرب 
عـــدد مـــن الســـفارات األجنبية 
ومحاولة وضع مواد ســـامة في 
إمدادات األغذيـــة التابعة للناتو 
لألخذ بالثأر من مقتل زعيم القاعدة 

أسامة بن الدن.
واشـــارت الصحيفـــة الى أن 
الكشف عن هذه اخلطط يأتي في 
الوقت الذي يحـــدث فيه ارتباك 
وعدم ثقة بـــني الواليات املتحدة 
وباكستان حول مقتل كشميري.

ونقلت عن مسؤولني أميركيني 
قولهـــم ان عملهـــم االفتراضي 
يتواصل على ان كشميري مازال 
حيا على الرغم من تأكيدات مقتله 

من قبل باكستان.
ويعتبر كشميري )47 عاما( من 
أخطر قادة العمليات في تنظيم 
القاعدة ولكـــن اليزال الغموض 
يحيط مبصير كشـــميري، حيث 
تشكك عائلته نفسها في مقتله في 

قريته النائية مبنطقة كشمير.
ويقول شـــودري اصغر )50 
عاما( الشقيق األكبر لكشميري ان 
العائلة لم تتلق أي أنباء منه منذ 
ست سنوات، حامال على شقيقه 
الذي تبع خطى أسامة بن الدن في 

دعوته الى »اجلهاد العاملي«.
ويوضـــح اصغـــر ان أجهزة 
الباكســـتانية  االســـتخبارات 
تستجوب العائلة بشكل متواصل 
ملعرفة ان كانت تلقت تأكيدا ملقتله 
قبل خمسة أيام في غارة شنتها 

طائرة أميركية بدون طيار.
وأكد املتحدثان باسم وزارتي 
الدفاع واخلارجية األميركيتني انه 
ال يسعهما »تأكيد« مقتله في غياب 

جثة ميكن التعرف عليها.
كما قـــال مســـؤول كبير في 
اجليش الباكستاني ردا على أسئلة 
فرانس برس ان العسكريني غير 
الوقت احلاضر على  قادرين في 

تأكيد مقتل كشميري.

في بيوت وقيادات املؤمتر الوطني 
من أبنـــاء النوبة بالوالية، فيما 
أقر حزب املؤمتر الوطني بقيام 
اجليش الشعبي باغتيال كبيي 
كوكـــو الغزال رئيـــس املؤمتر 
الوطني مبحلية برام، وموسى 
فضـــال قيادي الشـــباب بحجر 
النار، وإصابـــة إبراهيم فلندية 
رئيس املجلس التشريعي السابق 
املنتخـــب من احلـــزب وجناته 
بأعجوبة من احملاولة بعد إصابته 

بعيار ناري في قدمه.
وقالت مصادر طبية لصحيفة 
»الصحافة« إن مستشفيات املدينة 
استقبلت أعدادا كبيرة من اجلرحى 
والقتلـــى، وبينما أكدت احلركة 
الشعبية أن القصف استهدف مقار 
اقامة رئيس احلركة عبدالعزيز 
احللو، ووزيـــر املالية رمضان 
حســـن، ومستشـــارة الرئيس 
كوجا توتو، اعلن مستشار والي 
جنوب كردفـــان عبداهلل بدوي 
انهيار اتفـــاق كادوجلي، محمال 

احلركة مسؤولية ذلك.

الشـــعبية  طالبت فيه احلركة 
عبر بيانات مواطني كادوجلي 
بإجالئها متاما في ظرف ساعات 

متهيدا لضربها.
وحتدثت تقارير اخبارية عن 
سقوط عشرات القتلى واملصابني 
في االشتباكات، وقالت إن العنف 
شمل كل أحياء كادوجلي، وذكرت 
أن املنظمات التطوعية في املدينة 
أجلت أعضاءهـــا إلى مقر بعثة 
األمم املتحدة في الوالية، وأحملت 
مصادر إلى انتقال العنف ملدينة 

الدلنج.
وذكرت الصحف السودانية 
أنه فيما ارتفعت معدالت القتل 
واإلصابة وسط املواطنني والقوات 
املختلفة بكادوجلي، كشف شهود 
عيان عن وجود جثث ملقاة على 
الطرقات فيما استقبل مستشفى 
املدينة عددا كبيرا من اجلرحى 
في ظل خلوها من األطباء بخالف 

طبيبني.
وأوضحت الصحف أن اجليش 
الشعبي نفذ اغتياالت وتصفيات 

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء 
الباكستاني يوسف رضا جيالني 
أن باكستان لن تسمح بأي تكرار 
لعملية على غرار أبوت أباد التي 
قتـــل فيها بن الدن. ونبه موجها 
حديثه الى شركاء التحالف الى أنه 

البد من احترام سيادة البالد.
وقـــال ان بـــالده لن تســـمح 
باستخدام أراضيها ألي نوع من 

أنواع األنشطة اإلرهابية.
وأضاف أن احلرب على اإلرهاب 
أثرت سلبا على االقتصاد موضحا 
أن باكستان قدمت تضحيات كبيرة 
في هذه احلرب التي راح ضحيتها 
30 ألفا من املدنيني وخمسة آالف 

من العسكريني.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة 
ديلي تليغراف البريطانية أمس 
النقـــاب عن ان القيـــادي الكبير 
بتنظيم القاعدة الياس كشميري 
يعتـــزم تشـــكيل جماعة جديدة 
تسمى عسكر أسامة لشن سلسلة 
من الهجمات االنتحارية االنتقامية 
رغم ورود أنباء عن مصرعه في 

منزله في باكستان في مايو.
وقال الظواهري في التسجيل 
»اليوم بحمد اهلل ال تواجه أميركا 
فردا وال جماعة وال طائفة ولكنها 
تواجه أمة منتفضـــة أفاقت من 
سباتها في نهضة جهادية تتحداها 

حيث كانت«.
كما حث الشباب في باكستان 
على أن يحـــذو حذو اقرانهم في 
الدول العربية ويسعون لإلطاحة 

بحكومتهم.
وفـــي الوقـــت نفســـه نصح 
القاعدة  اتباع تنظيم  الظواهري 
الكـــف عن شـــن هجمـــات على 
األسواق واملساجد واألماكن العامة 

األخرى.
الثوار  الظواهـــري  كما حذر 
الليبيني من الشـــروع في صفقة 
مقايضـــة مع دول حلف شـــمال 
األطلســـي )الناتو(، موضحا أنه 
من اخلطـــأ الوثوق فـــي غارات 
الناتو، مؤكدا في الوقت نفســـه 
على ضرورة قيام الليبيني بتسليح 

أنفسهم.

الشعبي، وامتدت اآلن الى مدينة 
»الدلنـــج« وأســـفرت عن مقتل 
وإصابة العشرات، ونزوح مئات 
األسر من املنطقة بحثا عن مكان 

آمن.
الى  وأشارت وسائل اإلعالم 
تواصـــل االشـــتباكات وإطالق 
النار العشـــوائي في كادوجلي، 
فيما بدأت مئات األسر مبغادرة 
املدينة، بينما دخلت جلنة أمن 
الوالية في اجتماعات مكثفة بهدف 
السيطرة على األوضاع وإعادة 

الهدوء النسبي إلى املدينة.
وقد أصيبـــت مظاهر احلياة 
بالشلل في كادوجلي التي شهدت 
عملية فرار جماعي للسكان إثر 
ارتفاع معدالت إطالق النار من 
اجليش الشـــعبي مستهدفا كل 
األهداف املتحركة دون التفريق 
بني املواطنني والقوات النظامية - 

حسب صحف اخلرطوم أمس.
الكهرباء  انقطاع  كما استمر 
واملياه بكادوجلي لليوم الثاني 
على التوالي، فـــي الوقت الذي 

)رويترز( صورة مأخوذة عن شريط الفيديو الذي بث ألمين الظواهري 

)ا.ف.پ( الرئيس السوداني البشير مستقبال وفدا بلغاريا في اخلرطوم أمس 

اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ:
أيام النظام اجلزائري معدودة

أكدت »اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ« احملظورة 
باجلزائر أن »أيـــام النظام باجلزائر أصبحت 
معدودة«، ونددت اجلبهة مبا أسمته »موقف 
النظام اجلزائري املريب جتاه الثورات الشعبية 
املظفرة خاصة في تونـــس وليبيا وتواطئه 
حملاصرتها ومحاولة إجهاضها«، مشيرة إلى أن 
إفشال الثورة في تونس، وإنقاذ نظام القذافي 
لن يجعل النظام اجلزائري »مبنأى عن انتقال 
عدوى الثورة وانفجار الغضب الشعبي« وجاء 
ذلك في بيان وزعته اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 
أمس وتلقت »العرب« نسخة بإمضاء »الشيخ 
د.عباسي مدني رئيس اجلبهة« ان احلوار الذي 

جتريه احلكومة اجلزائرية مع قوى املعارضة 
»ال يختلف في شيء عن احلوار الذي نظمته عام 
1994 والذي لم يزد األزمة إال تفاقما«، خاصة 
بعد إقصاء أهم طرف في املعادلة السياســـية 

وهو اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ«.
وأكـــدت اجلبهة أن »النظام غير جاد ال في 
دعوته إلى احلوار وال في نية إخراج البالد من 
النفق املظلم الذي هو فيه«، واتهمت احلكومة 
اجلزائرية باستخدام »فزاعة اإلرهاب لكسب 
تعاطف القوى الدولية واستغالل ذريعة القاعدة 
لالستنجاد بالدول الكبرى لتأجيل غضب الشارع 

الذي ينذر باالنفجار في أي حلظة«.

إسالم أباد تتعهد 
بعدم تكرار عملية 

آبوت أباد

الرئيس السوداني: 
مستعدون إلقرار 

السالم في دارفور 
وجميع أنحاء البالد

الرئيس الكازاخي يدعو الدول اإلسالمية لتحسني صورة اإلسالم
آستانا ـ أ.ش.أ: دعا الرئيس الكازاخي نور سلطان نازارباييف امس الدول اإلسالمية حملاربة الصور النمطية التي 
تصور العالم اإلسالمي كمأوى لإلرهاب.

ونقلت وكالة أنباء »نوفوستي« الروسية عن نازارباييف قوله خالل املنتدى االقتصادي اإلسالمي السابع »إن 
الوقت قد حان للتفكير في إنشاء مشروع إعالمي واسع النطاق في الدول اإلسالمية حملاربة اجلهود العاملية 
واإلقليمية التي تشكك في التعاليم العظيمة«. وقال الرئيس الكازاخي إن العالم اإلسالمي هو هدف اإلرهاب العاملي، 
مشيرا إلى أن آالف األشخاص األبرياء يلقون مصرعهم سنويا بسبب اإلرهاب.
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