
الداخلية تنفي ترشح بوتفليقة للرئاسة بعد.. وبن حاج يدخل السباق
اجلزائر- وكاالت: فيما نفت وزارة الداخلية اجلزائرية أن يكون الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد 
سحب استمارة الترشح حتسبا لالنتخابات
الرئاسية املقررة في 17 ابريل املقبل، قال علي بن حاج الرجل الثاني في اجلبهة اإلسالمية 
لإلنقاذ التي مت حلها: إنه قرر سحب استمارة الترشح لالنتخابات الرئاسية املقبلة وذلك في 
الوقت املناسب، معتبرا ان تأخير اإلعالن عنه أمر استراتيجي متاما كما يفعل الرئيس بوتفليقة، 
مشيرا إلى أن ذلك حق من حقوقه كمواطن جزائري ألن املادة السادسة من قانون املصاحلة 
الوطنية تسمح له بالترشح للرئاسيات املقبلة وخوض املعترك االنتخابي. 
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عربية وعالمية
أبوظبي ـ د.ب.أ: استدعت وزارة اخلارجية 

االماراتية امس فارس النعيمي سفير دولة قطر، 
وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية 

»تطاول« الشيخ يوسف القرضاوي على دولة 
اإلمارات العربية املتحدة من خالل منبر أحد 

مساجدها وعبر التلفزيون الرسمي لدولة قطر.
وقالت وكالة االنباء االماراتية )وام( إن الدكتور 
أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون اخلارجية، 

أعرب خالل االستدعاء عن بالغ استياء حكومة 
وشعب دولة اإلمارات مما تلفظ به »املدعو بحق 
اإلمارات وعبر التلفزيون الرسمي لدولة جارة 

وشقيقة«. وأضاف »إننا انتظرنا من جارتنا 
أن تعبر عن رفض واضح ملثل هذا التطاول، 

وأن تقدم التوضيحات الكافية والضمانات 
لعدم وقوع مثل هذا التشويه والتحريض من 
جديد ومع احترام دولة اإلمارات التام حلرية 

الرأي والتعبير، فإنها ترفض أي خطاب يحض 
على العنف والكراهية، ولكننا لألسف وبرغم 

التواصل الهادئ وضبط النفس، لم جند الرغبة 
واالستجابة نحو ذلك عند االخوة االشقاء في 

قطر«. وأوضح وزير الدولة للشؤون اخلارجية 
وفقا لوكالة األنباء اإلماراتية )وام( »لقد سعينا 

طيلة األيام املاضية إلى احتواء املسألة من خالل 
االتصاالت املستمرة رفيعة املستوى بني البلدين، 

ولكن هذه االتصاالت لم تسفر إال عن تصريح 
رسمي لم يشر إلى موقف حاسم يرفض ما جاء 

في خطاب القرضاوي، ويقدم الضمانات بعدم 
وقوع مثل هذا األمر مجددا«. وختم وزير الدولة 
للشؤون اخلارجية قائال »حاولنا أن نحتوي هذه 
املسألة حرصا على عالقات األخوة بني الدولتني 

الشقيقتني ودرءا للفتنة والشقاق الذي يرمي 
إليه املدعو في حملته ضد دولة اإلمارات، ولكننا 

جند أنفسنا مجبرين على اتخاذ هذه اخلطوة 
غير املسبوقة في عالقاتنا اخلليجية في ظل عدم 

رفض اإلخوة في قطر أن تستخدم منابرهم 
الدينية واإلعالمية لإلساءة للجار والشقيق. 
وأضاف »اننا ال نقبل وحتت أي مسوغات، 
التطاول على كرامة دولة اإلمارات وقيادتها 

وشعبها أو اإلساءة إلى نهجها وقيمها األصيلة«.

اإلمارات تستدعي السفير القطري احتجاجاً على تصريحات للقرضاوي

إغالق املراكز في الوقت احملدد النتهاء التصويت.. وانفجار في اجلنوب يقتل 4 عناصر أمن

املتظاهرون مينعون التصويت في عشرات املراكز في تايلند

ومنذ ثالثة أشهر، يطالب 
املناهضــون  املتظاهــرون 
الســابق  الــوزراء  لرئيــس 
تاكسني شيناوترا الذي أطاح 
به انقالب العام 2006 باستقالة 
حكومة شقيقته ينغلوك التي 

يعتبرونها دمية في يده.
واملتظاهرون وهم خليط 
غير متجانس من نخب بانكوك 
ومتطرفني من انصار النظام 
امللكــي وســكان اجلنــوب، 
يريــدون انشــاء »مجلــس 
للشعب« غير منتخب بدال من 
احلكومة، متوعدين ببذل كل 
جهودهم ملنع االنتخابات التي 
يرون انها لن تؤدي سوى الى 
متديد هيمنة احلزب احلاكم 

»بويا تاي«.
األزمــة  أســفرت  وقــد 
املتواصلــة منذ اخلريف عن 
سقوط عشرة قتلى على األقل 
الســيما في هجمــات بقنابل 
يدويــة ورصــاص قناصــة 

مجهولني على املتظاهرين.
ولم يتمكن 440 ألف ناخب 
من اصل مليونني مسجلني من 

اإلدالء بأصواتهم وســيتعني 
تنظيــم اقتــراع بديــل فــي 
23 فبرايــر. ويعتبــر حزب 
بويــا ثــاي احلاكــم مجــددا 
األوفــر حظــا للفــوز بهــذه 
االنتخابات الســيما أن أكبر 
أحــزاب املعارضــة، احلــزب 
الدميوقراطي، يقاطع االقتراع، 
لكن اللجنة االنتخابية حذرت 
نظرا للوضع السياســي من 
أن النتائــج النهائيــة لهــذه 
االنتخابات قد ال تعلن إال بعد 
اشهر. ودعي نحو 46 مليون 
تايلندي لإلدالء بأصواتهم في 

هذه االنتخابات املبكرة.
ينتخــب  أن  ويفتــرض 
التايلنديون 500 نائب، لكن 
عشرات املقاعد ستظل شاغرة 
بعدما منع املتظاهرون تقدمي 
الترشيحات قبل أن يستهدفوا 
اللــوازم االنتخابية. وفي اي 
حــال، لن يتمكن البرملان من 
االجتماع بسبب فقدان النصاب 
املطلــوب )95 % من النواب( 
جراء عدم وجود مرشحني في 

دوائر عدة.

الوحــدات اخلاصــة بحماية 
االنتخابات. ونقلت صحيفة 
بانكوك بوست التايلندية عن 
أمــني عام جلنــة االنتخابات 
بوشونغ نوتراوونغ قوله إن 
املجموعة كانت متوجهة نحو 
إحدى الوحدات املعنية بحماية 
االنتخابــات، عندما انفجرت 
قنبلة أمس األول في منطقة 
خوك فو، مودية بحياة مساعد 
مسؤول شــرطة املنطقة و3 

عناصر أمن آخرين.
ومــع ذلك فتحــت مراكز 
االقتراع أبوابها عند الساعة 

الثامنة )01.00 تغ(.
وقال بوشونغ نوتراوونغ 
األمني العام للجنة االنتخابية 
لوكالــة »فرانس بــرس« إن 
»مراكــز االقتــراع فتحــت« 
باســتثناء تلك التــي تأثرت 
بإغالق بعــض مراكز توزيع 

بطاقات التصويت.
»بطاقــات  أن  وأوضــح 
اقتراع  تصويت وصناديــق 
بقيت في مراكز التوزيع التي 

حاصرها املتظاهرون«.

بانكــوك - وكاالت: منــع 
املتظاهــرون الذيــن ينفذون 
حركــة احتجــاج منــذ ثالثة 
اشهر في تايلند، الناخبني من 
التصويت في عشرات املراكز 
في االقتراع التشريعي الذي 
قاطعته املعارضة، مما يهدد 
بإغراق البــالد بدوامة عنف 
وبحالة من الشلل السياسي.
وكانــت رئيســة الوزراء 
بــني  ينغلــوك شــيناواترا 
أوائل املقترعــني الذين أدلوا 
بأصواتهم في مركز لالقتراع 
في حيها، وسط إجراءات أمنية 
مشــددة. وهــذه االنتخابات 
املبكــرة دعت إليها رئيســة 
الــوزراء في محاولة لتجاوز 
األزمة، لكن املعارضة أصرت 
على مقاطعــة العملية، لكن 
املتظاهريــن جنحوا في منع 
تنظيم هذه االنتخابات في اكثر 
من 10% مــن الدوائر )45 من 
أصل 375 دائرة(. وقال زعيم 
املعارضني سوثيب ثوغسوبان 
أمــام أنصــاره »فــي اليــوم 
الذي ننتصر فيه ســنالحق 
ينغلوك أمام القضاء ملطالبتها 
بتعويضــات ألنهــا نظمــت 
هذه االنتخابات اجلنونية«. 
وأعلنت اللجنة االنتخابية أن 
مراكــز التصويت أغلقت في 
موعدها أمس كما كان مقررا، 
على الرغم من املشــاكل التي 
سببها املتظاهرون غداة معركة 
شوارع في بانكوك تشكل آخر 
تطــور في أزمة أســفرت عن 
سقوط أكثر من عشرة قتلى 

خالل ثالثة اشهر.
وشــهدت بانكــوك أمــس 
األول معركة في الشارع بني 
ناشــطني مؤيدين للحكومة 
وآخرين معارضني لها أسفرت 
عن سقوط عدد من اجلرحى.
وأثارت لقطات بثت لهذه 
املواجهات التي تخللها إطالق 
نار كثيف وانفجارات وحالة 
الهلع بني املارة، مخاوف عدد 

كبير من الناخبني.
وفي نفس السياق، قتل 4 
جنود بينهم مساعد مسؤول 
في الشرطة، بانفجار وقع في 
إقليــم باتاني جنوب تايلند، 
وذلك أثناء توجههم إلى إحدى 

)ا.ف.پ( رئيسة الوزراء التايلندية ينغلوك شيناواترا تدلي بصوتها في مركز لالقتراع في بانكوك أمس  

اجتماع بني كيري وظريف لبحث اتفاق نووي نهائي .. و»الثوري« 
يتوعد بـ»رد ليس له حدود جغرافية« على أي »عدوان« أميركي

عواصــم ـ وكاالت: أجرى 
وزيرا خارجية الواليات املتحدة 
وايــران محادثات نــادرة في 
املانيــا امس لبحــث املرحلة 
التاليــة من اجلهــود الرامية 
للتوصل الى اتفاق نهائي إلنهاء 
اخلالف املمتد منذ عشر سنوات 
بشــأن برنامج ايران النووي 
واجتمــع وزيــر اخلارجيــة 
األميركي جون كيري ووزير 
اخلارجية االيراني محمد جواد 
ظريــف على هامــش مؤمتر 
األمــن في ميونيــخ للحديث 
عن املفاوضــات النووية بني 
القوى العاملية الست وايران 
التي تســتأنف في ڤيينا في 

18 فبراير.
وقــال مســؤول بــوزارة 
اخلارجية األميركية إنه خالل 
محادثاته مع ظريف اكد كيري 
أهمية تفاوض اجلانبني بنية 
حسنة والتزام ايران بتعهداتها 

مبوجب االتفاق.
ورحبت مسؤولة السياسة 
اخلارجية باالحتاد االوروبي 
كاثرين اشــتون التي تنسق 

احملادثــات النووية مع ايران 
نيابــة عن الواليــات املتحدة 
وروسيا والصني وبريطانيا 
وفرنسا واملانيا باالجتماع بني 

كيري وظريف.
وقالــت للصحافيــني في 
ميونيــخ »من املهــم جدا في 
الوقت الذي يتطلع فيه املجتمع 
الدولــي الى إجــراء محادثات 
شاملة أن يجري احلوار وان 
نسعى للتوصل لكيفية تطوير 

نهج شامل من اجل هذا«.
لكــن جون مكــني العضو 
اجلمهوري مبجلس الشيوخ 
األميركي تبنى نبرة حذرة وقال 
ان ايران لها سجل طويل من 

اخلداع واتهمها بالغش.
الى ذلك توعد نائب القائد 
العــام لقوات حــرس الثورة 
اإليرانــي حســني ســالمي، 
الواليات املتحدة بـ»رد ليس 
له حــدود جغرافية« على أي 
»عدوان« أميركي يطول إيران، 
واعتبــر القدرات العســكرية 
عظيمــا  »ســندا  اإليرانيــة 
وراسخا« للسياسة اخلارجية 

والفريق النووي.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية 
عن سالمي قوله في تصريحات 
تلفزيونية مساء أمس االول، 
»نرصــد جميع نقاط انطالق 
عمليات العدو في املنطقة في 
أي مستوى وحجم ومكان، وهي 
حتت مرمى نيراننا«، وأضاف 
»على من يريد التحدث بلغة 
التهديد واإلهانة مع شعبنا أن 
يعلم أننا ال نعرف أي حدود 
جغرافية ملواجهته وال نحصر 
مديات املواجهة في أي حدود، 
وبطبيعــة احلال فــإن العدو 
يــدرك هذه الرســائل«، وذكر 
أن القوة العسكرية اإليرانية 
تطورت »بحيث أضحت خارجة 
عن مدى توقع القوى الكبرى«.
وقــال إن إيــران بحثــت 
االســتراتيجية  وحللــت 
العسكرية األميركية وحددت 
النقاط التي من شأنها أن حتدث 

صدمة في داخل أميركا.
وتطرق إلــى تصريحات 
املســؤولني األميركيــني بــأن 
اخليار العســكري إزاء إيران 

مطروح على الطاولة، وقال إنه 
في أي معركة ديبلوماسية عادة 
ال يســتعمل أي طرف ميتلك 
املنطق والقوة الديبلوماسية، 
مصطلحات عســكرية بتاتا، 
و»األميركيــون عانــوا مــن 
الضعــف في مجالــي املنطق 
السياسي والقوة الديبلوماسية 
خالل مفاوضات إيران والغرب، 
وهــم في احلقيقــة يفتقدون 
القــوة الديبلوماســية وقوة 
تغليب أفكارهم على الطرف 

اآلخر«.
وشــدد على أنــه بالرغم 
مــن امتالك طهــران قــدرات 
عســكرية هجوميــة ومدمرة 
وساحقة جدا وقدرتها »على 
تهديد مصالح القوى الكبرى 
في أي مستوى كان، إال أنها ال 
تستخدم التهديد العسكري في 
تعاطيها الديبلوماسي«، وقال 
إنهم يظنون أنهم لدى استخدام 
اللغة العسكرية حربا نفسية 
ميكنهــم التغيير في مواقفنا 
وإرغامنا على التراجع، واصفا 
اللهجة األميركية احلالية جتاه 

بالده بأنها »دليل على جهلهم 
التاريخي«.

الظــروف  أن  واعتبــر 
اإلســتراتيجية لفرض القوة 
العســكرية من جانب أميركا 
غيــر متوافرة فــي أي نقطة 
في العالــم وأن مجرد امتالك 
القوة العسكرية ال يعني القدرة 
على استخدامها، وأضاف »على 
األميركيني دراسة ردود فعل 
الطرف األخر بدقة ألنه إذا ما 
أرادت دولــة مــا تنفيذ قوتها 
العســكرية ضد دولة أخرى 
أن تعرف قواعد لعبة احلرب 
جيــدا«. ودعــا املســؤولني 
السياسيني والديبلوماسيني 
النوويني للدفاع عن مصالح 
الشــعب بثقة واقتدار، وقال 
»نحــن نشــكل طاقــة هائلة 
وراسخة للسياسة اخلارجية«، 
الفتا الى أن »قدراتنا العسكرية 
تعتبر سندا ألعضاء الفريق 
النووي الذين عليهم أن يعلموا 
أنهم جالسون )في املفاوضات( 
أمام قــوى تعاني مــن نقاط 

ضعف كبرى«.

وزير املالية املصري: احلكومة تعتمد على متويل 
اخلليج كمحور أساسي لتحقيق أهدافها االقتصادية

»جنايات« القاهرة تبرئ 62 من أنصار مرسي
 من تهم العنف ومحاولة اقتحام قسم شرطة

»اإلفتاء« املصرية: تطليق الرجل زوجته 
النتمائها جلماعة ليس بـ »فتوى شرعية«

املعارضة األوكرانية تطالب »األوروبي« 
وأميركا بفرض عقوبات على كييڤ

دافوسـ  أ.ش.أ: قال وزير املالية أحمد جالل 
إن احلكومــة املصرية تعتمــد على محورين 
أساسيني لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالتعافي 
االقتصادي، وهما متويل دول اخلليج، وبعض 
السياسات التي تتبناها احلكومة في الداخل.
وأوضــح جالل - في مقابلــة أجرتها معه 
شبكة »سي ان ان« األميركية - ان اجلمع بني 
هذين احملورين من شأنه أن يساعد احلكومة 
على حتقيق أهدافها في هذا الصدد، وأضاف أن 
هناك ثالثة أهداف تأمل احلكومة في حتقيقها 
خالل املرحلة الراهنة، وهي خفض عجز املوازنة، 
ورفع معدل النمو، وحتقيق العدالة االجتماعية 

التي تعد مطلبا جماهيريا.
وتوقع أن يتم خفض عجز املوازنة بنهاية 
يونيو املقبل إلى 10% من الناجت احمللي اإلجمالي، 
وذلك مقارنــة بالعجز الذي مت تســجيله في 

القاهــرة ـ يو.بي.آي: بــرأت محكمة جنايات 
القاهرة، امس، 62 مــن أنصار الرئيس املعزول 
محمد مرســي، مــن تهمة محاولة اقتحام قســم 
شرطة األزبكية بوسط القاهرة، وارتكاب أعمال 

عنف وشغب وبلطجة.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة 
املستشار محمد فتحي صادق، ببراءة 62 من أنصار 
الرئيس املعزول محمد مرسي وأعضاء في تنظيم 
اإلخوان، من تهم ارتكاب أعمال العنف والشغب في 
ميدان رمسيس بوسط القاهرة ومحاولة اقتحام 
قســم شــرطة األزبكية، وقطع كوبري )جسر( 
واملعروفة إعالميا بقضية أحداث رمسيس األولى. 
وكانــت النيابــة العامة قد أحالــت املتهمني إلى 
احملاكمة اجلنائية ناســبة لهــم 10 اتهامات هي 
ارتكاب جرائم الشروع في القتل العمد مع سبق 
اإلصرار، والبلطجة، واســتعمال القوة والعنف 
مع ضباط وأفراد الشرطة املكلفني بخدمة تأمني 

القاهرة ـ أ.ش.أ: أكدت دار االفتاء املصرية 
أن تطليــق الرجل زوجتــه النتمائها جلماعة 
 أو حــزب سياســي هو رأي شــخصي وليس 
بـ »فتوى شرعية«، وقد شابه نوع من املزايدة 
بسبب املتغيرات السياســية، وليس أسباب 
الطالق الواردة في كتب الشريعة، خاصة مع 
التحذير الشــديد من التطليــق بغير موجب 
شــرعي وفق القرآن الكرمي والســنة النبوية 
الشــريفة، وقالــت »لكن إذا ثبــت تورط أحد 
الزوجني في أعمــال إرهابية فاملرجع في ذلك 

إلى جهات التحقيق«.
وحذر د.مجدي عاشور، املستشار األكادميي 
لفضيلــة املفتي وأمــني الفتوى بــدار اإلفتاء 
املصرية من اآلراء التي تصدر عن غير القائمني 
بالفتوى، النها تثير بلبلة في املجتمع وتساعد 
على إشاعة الفرقة واالختالف بني أبناء الوطن 

عواصــم ـ وكاالت: بعد حصول قادتها امس 
االول على دعم شفوي حازم من الغرب، نظمت 
املعارضة االوكرانية امس جتمعا جديدا في كييڤ 
ملتظاهرين يكافحون ضد التعب والبرد واملخاوف 

من حملة شديدة من قبل السلطات.
 فبعد مضي اكثر من شهرين على بدء االزمة 
في 21 نوفمبر على اثر تغيير مفاجئ في موقف 
الرئيس فيكتور يانوكوفيتش برفضه التوقيع 
على اتفاق مع االحتاد االوروبي وتقربه من روسيا، 
جتد املعارضة التي حتتل وســط كييڤ نفسها 

مضطرة للتعبئة من اجل االحتفاظ بزخمها.
 ويبدو ان زمن التجمعات الكبرى قد ولى حتى 
وان بدا الناشطون بنفس التصميم والعزمية مع 
احتفاظهم رغم البرد باحلواجز التي يتم اجتيازها 

مع التلفظ بكلمة السر وهي »اوكرانيا«.
 وتتركــز املطالب املباشــرة للمحتجني على 
االفراج عن املتظاهرين الذين اوقفوا بعد صدامات 
مع الشرطة ، وتشترط السلطات لالفراج عنهم 
اخالء االماكن العامة احملتلة وتشــكيل حكومة 
جديــدة.  كما انهم يطالبون بشــكل اعم برحيل 
الرئيس يانوكوفيتش والعودة الى دستور 2004، 
او بعبارة اخرى تقليص الصالحيات الرئاسية.

 وكما هي العادة بدأ اجتماع االمس في ساحة 
االستقالل »امليدان« بقداس يحييه خاصة كهنة 
كاثوليك وفقا للطقوس الشــرقية وكذلك كهنة 

من بطريركية كييڤ االرثوذكسية.
 وقــام زعيمــا املعارضة فيتالي كليتشــكو 
وارسيني ياتسينيوك بحملة واسعة للحصول 
على الدعم فالتقيا تباعا وزير اخلارجية االميركي 
جون كيري ونظيريه الفرنسي لوران فابيوس 
واالملاني فرانك فالتر شــتاينماير املجتمعني في 

يونيو املاضي الذي بلغ 14% من الناجت احمللي 
اإلجمالي.

كما أعرب جالل عن أمله في أن يصل معدل 
النمو إلى ما بني 3 و3.5% بحلول نهاية العام 
املالي احلالي، وذلك بفضل السياسات املالية 
والنقدية اجلديدة التي تتبناها احلكومة منذ 
يوليو املاضي، والتي تعتمد على التوســعية 

»على حد قوله«.
وفيمــا يتعلــق باحملادثــات بــني القاهرة 
وصندوق النقد الدولي، أوضح أنه ليست هناك 
محادثات من هذا النوع في الوقت الراهن، وذلك 
ألن مصر ال تعاني فجوة متويلية، عالوة على 
أن احلكومة لها اجندة إصالح اقتصادي جيدة، 
كما أن احلكومة تستعني بتمويل دول اخلليج 

كمتنفس يسمح لها بفعل ما حتتاج فعله.

ميدان رمسيس، وحيازة أسلحة نارية وذخائر 
من دون ترخيص، وحيازة أســلحة بيضاء من 
دون ترخيص، وتخريب وإتالف املنشآت العامة 
واألموال اململوكة للغير عمدا، والتجمهر بغرض 
االعتداء على األشخاص واملمتلكات العامة، وقطع 
الطريق، وتعطيل وســائل النقل، وحيازة مواد 
معجلة لالشــتعال »مولوتــوف« وهي مواد في 

حكم املفرقعات.
وتعــود وقائع القضية حينما جتمهر املئات 
من أنصــار الرئيس املعزول مبيدان رمســيس 
حيث محطة القطارات املركزية بوسط القاهرة، 
ودارت اشتباكات بينهم من ناحية وبني عناصر 
األمن ومعارضي مرســي من جهــة أخرى دامت 
نحو عشرين ساعة، فيما كانت تلك االشتباكات 
واحدة من أبرز مظاهر العنف الذي يرتكبه أنصار 
الرئيس السابق احتجاجا على عزله مساء الثالث 

من يوليو 2013.

الواحد بل بني أفراد األسرة الواحدة.
وذكر د.مجدي في بيان له امس أن السبيل 
الوحيد إلصدار الفتاوى الدينية وتوثيقها هو 
صدورها عن جهات االختصاص الرسمية في 
البالد وهــي هيئة كبار العلمــاء ودار اإلفتاء 
املصرية، إذ عملهما األصيل هو إصدار الفتاوى 

بعد دراستها والوقوف على دقائقها.
وأضــاف: أن فتــاوى الطــالق علــى وجه 
اخلصوص لها اعتبار خاص لتعلقها بالرباط 
املقدس بني الزوجني، ومالمستها لنواة املجتمع 
وأهم مكوناته وهي األســرة التي دعا اإلسالم 
للحفاظ عليها، مبينا أن الشــرع الشــريف ما 
شــرع أحكام الزواج والطالق لتكون وسيلة 
إلثارة الشقاق بني األزواج وخلق األزمات بني 
األسر، وإمنا شرع ذلك ليكون وسيلة لتحقيق 

األمن والسالم االجتماعي.

ميونيخ ملناســبة انعقاد املؤمتر السنوي حول 
االمن.  وفي موقف اعتبر االقوى لصالح املعارضة 
حتــى اليوم، اكد كيــري »ان الواليــات املتحدة 
واالحتــاد االوروبــي يقفان الى جانب الشــعب 

االوكراني في معركته«.
 وفي تلميح واضح الى روسيا قال كيري ان 
االوكرانيني »يعتبرون ان مســتقبلهم ال يرتهن 

ببلد واحد فقط وبالتأكيد ليس حتت االكراه«.
 امــا روســيا الراغبة في ابقــاء اوكرانيا في 
فلكها وتعتبر ان اي شراكة لهذا البلد مع االحتاد 
االوروبي سيسيء الى هدفها، فعرضت على كييڤ 
قرضا بقيمة 15 مليار دوالر وخفضت سعر الغاز 

الذي تزودها به.
 وقال فيتالي كليتشكو ان »احلكومة فضلت 
ســلوك طريق التصعيد«، واضاف بطل املالكمة 
السابق وســط تصفيق حاد اثناء القائه كلمته 
امــام املؤمترين »وهذه الطريق ليســت مقبولة 
بالنسبة لنا«، وطالب كليتشكو االحتاد االوروبي 
والواليات املتحدة بفرض عقوبات على كييڤ.

 وقال كليتشــكو على هامــش الدورة الـ 50 
من »مؤمتر ميونيخ لالمن« ان خروقات حقوق 
االنســان في بالده تتطلب فــرض عقوبات على 
الرئاســة األوكرانية كمنع مسؤولني من السفر 

او جتميد ارصدة بنكية. 
 ووجه كليتشكو الذي يعتبر من ابرز وجوه 
احلركة االحتجاجية انتقادات شديدة الى الرئيس 
األوكراني فيكتور يانوكوفيش مطالبا املتظاهرين 
مبواصلــة احتجاجاتهم حتــى تتحقق االهداف 
التي يرمون اليها وهي استقالة احلكومة واجراء 

انتخابات مبكرة. 

البرملان لن يتمكن 
من االجتماع بسبب 

فقدان النصاب 
املطلوب لعدم 
وجود مرشحني 

في دوائر عدة

كيري:واشنطن و»األوروبي« يقفان إلى جانب الشعب في معركته


