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عربية وعالمية

كييڤ تبدي 
استعداداً حلوار 
مع املسؤولني 
اإلقليميني في 

املناطق الشرقية 
دون »اإلرهابيني«

نيجيريا: القوى الكبرى تنضم إلى البحث عن التلميذات املختطفات
عواصم وكاالت: انضمت دول كبرى من بينها الواليات املتحدة والصني الى اعمال البحث عن اكثر من 
200 تلميذة نيجيرية اختطفتهن جماعة بوكو حرام املتشددة، التي قتلت املئات في شمال غرب البالد. 
ووسط الغضب العاملي حيال خطف املراهقات اعلنت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا عن ارسال 
فرق خبراء الى نيجيريا، كما وعدت الصني بتوفير »أي معلومات مفيدة ترصدها أقمارها االصطناعية 
وأجهزتها االستخبارية« الى ابوجا. وأوضح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون ان 
لندن سترسل فريقا من املستشارين احلكوميني الى نيجيريا، مشيرا إلى ان هذا الفريق سيعمل الى 
جانب العسكريني والعناصر املكلفة بحفظ األمن الذين أرسلهم الرئيس األميركي باراك أوباما.

موسكو تشترط وقف كييڤ العملية العسكرية في الشرق لالعتراف باالنتخابات الرئاسية

بوتني يشرف على جتارب إطالق صواريخ عابرة للقارات 
واالنفصاليون يرفضون تأجيل االستفتاء على استقالل شرق أوكرانيا

ونقلت وس����ائل االعالم 
الروسية عن جماعة »جيش 
اجلنوب الشرقي« االنفصالية 
قولها إن انفصاليني في منطقة 
لوهانسك بش����رق أوكرانيا 
رفضوا دعوة الرئيس الروسي 
فالدميي����ر بوت����ني لتأجيل 

استفتاء بشأن االستقالل.
من جهتها، رفضت كييڤ 
الذي  التهدئة«  »س����يناريو 
عرض����ه الرئيس بوتني عبر 
املوالني  دعوته االنفصاليني 
لل����روس إلرجاء اس����تفتاء 
إذ سارع رئيس  االستقالل، 
ال����وزراء االوكراني ارس����ني 
الرد على  الى  ياتس����ينيوك 
تصريح����ات بوت����ني مبديا 
استخفافه بها، قائال »ال داعي 
لبيع الهواء«، نافيا ان يكون 
أي اس����تفتاء كان مقررا في 
اوكرانيا يوم 11 مايو اجلاري، 
ومضيفا »اذا كان االرهابيون 
واالنفصاليون املدعومون من 
روسيا تلقوا امرا بإرجاء ما 
لم يكن مرتقبا، فإنها تصفية 

حسابات داخلية بينهم«.
وش����دد بي����ان ل����وزارة 
اخلارجية االوكرانية على أن 
أي استفتاء في اوكرانيا بدون 

التشاور مع سلطات كييڤ »ال 
معنى له وغير مقبول«.

الوقت ذاته، أعلنت  وفي 
وزارة اخلارجية األوكرانية 
استعداد كييڤ إلجراء حوار 
م����ع األح����زاب السياس����ية 
واملس����ؤولني االقليميني في 
الش����رقية للبالد  املناط����ق 
من اجل اخلروج من األزمة 
السياسية، لكن دون التحاور 

مع »االرهابيني«.
في املقابل، أعلن املتحدث 
باس����م الكرمل����ني دمييتري 
بيس����كوف أن موسكو على 
اس����تعداد لقب����ول نتيج����ة 
انتخابات الرئاسة األوكرانية 
إذا أنه����ت كيي����ڤ العمليات 
العس����كرية ضد املجموعات 
االنفصالية شرقي أوكرانيا 

أوال.
أن  واعتب����ر بيس����كوف 
االنتخابات األوكرانية املقررة 
في 25 مايو »خطوة في االجتاه 

الصحيح«.
وأضاف أن انخراط حكومة 
املوالي����ة للغرب في  كييڤ 
حوار مع االنفصاليني شرط 
آخر لتعترف روسيا بنتيجة 

االنتخابات.

الذي  الفرنسي  النورماندي 
مهد النتصارهم في احلرب 

العاملية الثانية.
وأك����د بوت����ني ان قدرات 
الدفاع النووية الروسية التزال 
قوية وفي حالة تأهب دائم. 
وقال »لقد متكنتم من االطالع 
على اجلهوزية الكبرى لقوات 
الدفاع والهجوم االستراتيجية 

لبالدنا«.
في هذه االثناء، أكد قادة 
انفصاليون موالون لروسيا 
ف����ي مدينت����ي دونيتس����ك 
ولوهانسك بشرق أوكرانيا 
أنهم سيمضون قدما في إجراء 

االستفتاء مهما كان الثمن.
وقال دنيس بوتش����يلني 
قائد ما يسمى ب� »جمهورية 
دونيتس����ك االنفصالي����ة« 
لفرانس برس ان االستفتاء 
على االستقالل »سيجري في 

11 مايو اجلاري«.
وأكد ان املجلس الذي يدير 
اجلمهوري����ة االنفصالية في 
دونيتسك صوت على املضي 
قدما باالستفتاء في موعده 
دون إرجاء، رغم الدعوة التي 
له����م لتأجيل  وجهها بوتني 

االستفتاء.

� وكاالت: رفض  عواصم 
االنفصالي����ون االوكرانيون 
أمس دعوة الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني لهم لتأجيل 
الذي يعتزمون  االس����تفتاء 
إج����راءه االح����د املقب����ل في 
دونيتسك ولوهانسك شرق 
أوكرانيا، في وقت اشترطت 
موسكو وقف كييڤ العمليات 
العس����كرية ضد املجموعات 
االنفصالية املوالية لها، لقبول 
الرئاس����ة  انتخابات  نتيجة 
األوكراني����ة املق����ررة في 25 

مايو اجلاري.
ورغم االشارة االيجابية 
التي ارسلتها موسكو بتلميحها 
لقب����ول نتائ����ج االنتخابات 
الرئيس  االوكرانية، واصل 
الروسي استعراضات القوة، 
وأشرف بنفس����ه أمس على 
اختبارات إلطالق صواريخ 

باليستية عابرة للقارات. 
وحسب ما اعلنت وكاالت 
االنب����اء الروس����ية نقال عن 
الدفاع،  مسؤولني في وزارة 
فقد اطلقت القوات العسكرية 
الروسية صاروخا باليستيا 
عابرا للقارات من طراز توبول 
من قاعدة بليسيتسك )شمال(، 
باالضافة ال����ى »العديد« من 
الصواريخ األخرى القصيرة 
املدى من على منت غواصات 
الش����مال  تابعة الس����طول 

واحمليط الهادئ.
وشملت مناورات عسكرية 
اخرى اطالق صواريخ جو-

ارض من مكان لم يحدد في 
غرب روس����يا عب����ر قاذفات 
تو-95 االستراتيجية وحتركا 
الش����مال بقيادة  الس����طول 
حامل����ة الطائ����رات االميرال 

كوزنتسوف.
التي اشرف  والتدريبات 
عليها بوتني وأربعة رؤساء من 
جمهوريات سوفياتية سابقة 
حليفة للكرملني )بيالروسيا، 
طاجيكس����تان  ارميني����ا، 
وقرغيزس����تان(، جرت قبل 
احتفاالت ي����وم النصر على 
أملانيا النازية اليوم اجلمعة 
حي����ث اعلن بوت����ني عزمه 
املشاركة في احياء ذكرى انزال 
قوات احللفاء على ش����اطئ 

)أ.ف.پ(  مجندون جدد يتدربون لالنضمام الى احلرس الوطني االوكراني قرب كييڤ 

نتنياهو »القلق« إلدارة أوباما: ال صفقة نووية
مع إيران أفضل من اتفاق سيئ

� وكاالت: قال  عواص���م 
رئيس الوزراء اإلس���رائيلي 
بنيام���ني نتنياه���و إن عدم 
التوص���ل إل���ى اتف���اق بني 
القوى الكبرى الست وإيران 
حول برنامج طهران النووي 
أفضل من التوصل إلى اتفاق 

سيئ.
ونقل عوفي����ر جندملان، 
املتح����دث باس����م نتنياهو، 
بحسابه على »تويتر«، عن 
نتنياهو قوله ملستشارة األمن 
القومي األميركية سوزان رايس 
التي التقاها امس األول »إيران 
إلى تدمير إسرائيل،  تسعى 
وتنتج القنابل النووية لهذا 

الغرض. صفقة سيئة ستسمح 
القدرات«.  لها باحتفاظ هذه 
إبرام  واعتبر نتنياهو »عدم 
صفقة م����ع إيران، أفضل من 
إبرام صفقة س����يئة معها«. 
وتعد زيارة رايس إلى إسرائيل 
هي األولى لها منذ أن تولت 
أنها تأتي بعد  منصبها، كما 
انهيار مفاوضات السالم بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني 
الت����ي انتهت أواخر الش����هر 
املاضي، بعد اس����تئناف دام 
9 أش����هر. وقال����ت صحيفة 
»هاآرتس« اإلس����رائيلية ان 
االجتماع بني نتنياهو ورايس 
اظهر مدى اخت����الف وجهة 

النظر اإلسرائيلية عن وجهة 
نظر إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما بش����أن القضية 

النووية اإليرانية.
وأش���ارت الصحيفة، في 
تقرير أوردته على موقعها 
اإللكترون���ي ام���س إلى أن 
رايس أكدت خالل االجتماع 
ان اإلدارة األميركي���ة ترى 
أن الديبلوماسية هي أفضل 
إيران  السبل لوقف برنامج 
النووي. وتعارض إسرائيل 
منذ البداي���ة املفاوضات مع 
إيران، بينما حترص الواليات 
املتحدة عل���ى إطالعها دائما 
على مستجدات محادثاتها مع 

إيران رغم موقفها السلبي من 
هذه احملادثات.

من جه���ة اخ���رى، قال 
الرئيس السابق ل� »املنظمة 
اإلسرائيلية للطاقة الذرية« 
اجلنرال املتقاعد عوزي إيالم 
ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيام���ني نتنياه���و يروج 
ملخ���اوف ال داعي لها عندما 
يتعلق األمر بطموحات إيران 
النووية، وذلك خلدمة أهدافه 
السياسية اخلاصة. وذكرت 
»يديع���وت احرونوت« ان 
إي���الم، الذي تولى رئاس���ة 
الذرية في  الطاق���ة  منظمة 
إس���رائيل ملدة 10 سنوات، 

يرى ان إيران ال تقترب حتى 
من امتالك قنبلة نووية، إذا 
كانت تطمح في هذا األمر في 
األصل. ووج���ه إيالم اللوم 
بشكل مباشر بهذا اخلصوص 
الى نتنياهو، قائال ان رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي »يستخدم 
التهديد اإليران���ي لتحقيق 
السياسية  عدد من األهداف 
املتنوعة، فهذه التصريحات 
تخيف اإلسرائيليني بال داع، 
بالنظر الى ان إسرائيل ليست 
طرفا في املفاوضات اخلاصة 
بتحديد م���ا إذا كانت إيران 
س���تقوم بتفكيك برنامجها 

النووي من عدمه«.

حتليل إخباري

بيروت: جاء اتفاق املصاحلة بني حركتي فتح 
وحماس الذي وقع في غزة في 23 أبريل املاضي، 
والذي أعطاه لقاء محمود عباس - خالد مشعل 
في الدوحة قوة دفع إضافية، نتاج مأزق الطرفني 
احلرج والتطورات والضغوطات املتالحقة التي 

دفعتهما إلى تغيير خريطة مصاحلهما:
٭ وصلت »فتح« إل���ى طاولة املصاحلة 
مثقلة مبأزق سياسي، واألفق املسدود لعملية 
التسوية السلمية، فالرئيس عباس واقع عمليا 
حتت مطرقة الضغوط اإلسرائيلية والسندان 
األميركي للقبول مبا هو مطروح عليه، وفي 
ظل وضع فلسطيني منقسم على ذاته، وفي 
أجواء داخلية باتت أش���د تذمرا ومتلمال من 
واقع ما يجري بالنسبة إلى عملية التسوية 
السياس���ية، وخالفات داخلية، وخذالن من 
اإلدارة األميركي���ة التي ل���م تف بوعد وقف 
االس���تيطان خالل واليتها الرئاسية األولى، 
فيما أمضت األشهر األولى من واليتها الثانية 

في جوالت كيري املكوكية التي اس���تهدفت، 
إدام���ة أمد التفاوض ألج���ل التفاوض فقط، 
تزامنا مع تذمر شعبي وفصائلي من مسار 
تفاوضي عبثي ممتد منذ العام 1991 من دون 
حتقيق نتائج ملموسة على صعيد احلقوق 

الوطنية.
٭ »حماس« لم تكن أفضل حاال، وإمنا جاءت 
هي األخرى لالتفاق منهكة بعد أشواط قطعتها 
من مس���ار االبتعاد عن حلفها االس���تراتيجي 
القدمي، سورية وإيران وحزب اهلل، من دون أن 
حتصد ثمار مد جس���ور ما انقطع معه، مقابل 
تغيرات داخلية أصابت حلفها املصري � القطري 

� التركي، لم تصب في مصلحتها .
وهن���اك عقبات وألغام كثيرة تكمن في كل 
زاوية من زوايا الطريق نحو إمتام املصاحلة 
وإنهاء االنقسام الذي جتذر عبر منظومة واسعة 
من املصالح السياسية واألمنية واالقتصادية 
واملتناقضة، قد يجعل االتفاق حبرا على ورق، 

أهمها:
٭ اكتفى االتفاق بإيراد جدول زمني لتشكيل 
احلكومة وإجراء االنتخابات، مؤجال بحث امللفات 
األخرى الشائكة إلى فترة الحقة، مثل األجهزة 
األمنية، والبرنامج السياسي، وإعادة بناء منظمة 
التحرير، واحلريات العامة، والسلم املجتمعي، 
والتي ش���كلت في أوقات سابقة محور خالف 
الطرفني حيال طريقة وآلية حس���مها، بسبب 
رؤيتني متوازيتني لم تلتقيا في قواسم مشتركة 

حتى اآلن.
تضع »حماس« مجموعة من اخلطوط احلمر 
في غزة أمام أي حكومة ش���راكة وطنية قبل 
االنتخابات وبعدها، مثل: عدم املس بالتشكيالت 
العسكرية في القطاع والتي تطلق عليها اسم 
املقاومة، وعدم فصل أي من موظفي احلكومة 
في غزة، وعدم إجراء تغييرات دراماتيكية في 
تركيبة اجلهازين اإلداري واألمني للس���لطة 

في القطاع.

املصاحلة الفلسطينية بني »فتح« و»حماس«: العوامل الدافعة.. والعقبات املانعة

ٍ أمنية واشنطن تعلق عمل سفارتها في صنعاء لدواع

عواصم � وكاالت: أعلنت الواليات املتحدة 
األميركية تعليق العمل في سفارتها بالعاصمة 
اليمنية صنعاء بش���كل مؤقت، لدواع أمنية 
فرضتها أحداث العنف األخيرة التي يشهدها 

جنوب اليمن.
وذكرت الناطقة باسم اخلارجية األميركية 
جني بساكي، أمس األول أن الهجمات األخيرة على 
مصالح غربية في البالد، هي السبب في تعليق 
العمل في الس���فارة، وإغالقها أمام اجلمهور، 
مضيفة »نواصل تقييم الوضع األمني كل يوم 
وسنعيد فتح السفارة للجمهور فور رؤيتنا 
انه اصبح مالئما«. وتابعت املسؤولة األميركية 
قائلة »الهجم���ات األخيرة على أهداف غربية 
واملعلومات التي وصلت إلينا جعلتنا قلقني 
بشكل كاف التخاذ هذه اخلطوة االحترازية«. 
وأكدت بساكي استمرار دعم الواليات املتحدة 
لليم���ن للعمل على حتقي���ق عملية االنتقال 
السياسي للس���لطة وحتقيق األمن للشعب 

اليمني.
وم���ن املتوقع أن تتب���ع الواليات املتحدة 
دوال أخرى في تعليق التعامالت مع اجلمهور 

بسفاراتها في صنعاء.
وتأتي ه���ذه اخلطوة بعدما دخلت القوات 
احلكومية اليمنية بلدة عزان مبحافظة شبوة 
الرئيس���ي األخير ملتش���ددي تنظيم  املعقل 

القاعدة.
وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها 
اإللكتروني إن القوات احلكومية دخلت مدينة 
ع���زان مقصدها األخير في حمل���ة بدأت منذ 
10 أيام على متش���ددين في محافظات البالد 

اجلنوبية.
وسيطرت القوات احلكومية األسبوع املاضي 
على منطقة احملفد اجلبلية في محافظة أبني 
ولم يبق س���وى معقل واحد للمتشددين هو 

عزان في محافظة شبوة.
وقالت الوزارة نقال عن مصدر عس���كري 
مس���ؤول في املنطقة العسكرية الثالثة قوله 
»إن وحدات عس���كرية وأمنية بالتعاون مع 
اللجان الشعبية متكنوا من إحكام السيطرة 

على مدينة عزان مبحافظة شبوة«.
وأضاف املصدر أنه مت »تطهير املدينة بالكامل 
من العناصر اإلرهابية« وان األمن واالستقرار 

يعودان تدريجيا إلى املنطقة.
وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون مينيون 
بأن قوات األمن قتلت أمس األول رميا بالرصاص 
املتشدد املسؤول عن تدبير هجمات على رعايا 
غربي���ني وعن قتل ضابط أمن فرنس���ي قبل 

أيام.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية )س���بأ( عن 
وزارة الداخلية قولها إن القوات اخلاصة قتلت 
وائل عبداهلل مسعود الوائلي ورجال آخر بعدما 
قاوما االعتقال في صنعاء واعتقل عضو ثالث 

في املجموعة.
وحترص القوى الكبرى على أن يكبح اليمن 
جماح املتشددين ويستعيد األمن في اجلنوب 
كي ال يس���تخدم اليمن كنقطة انطالق لش���ن 

هجمات على أهداف غربية.
واليمن هو مقر القاعدة في جزيرة العرب 
أنشط أجنحة التنظيم الدولي للقاعدة والذي 
خطط من قبل ملهاجمة طائرات ركاب دولية.

جنود مينيون يشهرون اسلحتهم في إشارة للنصر خالل مواجهات مع متشددين بجنوب البالد امس االول        ) أ.ف.پ( 

اجليش اليمني يسيطر على آخر معاقل املتشددين في »شبوة«

أميركا تستأنف تدريب قوات عراقية في األردن
عواصم � رويترز: قال مسؤول أميركي إن 
الواليات املتحدة ستستأنف تدريب جنود من 
القوات العراقية اخلاصة في األردن وذلك مع 
سعي واش���نطن لتعزيز مساندتها للحكومة 
العراقية في حربها ضد مسلحي تنظيم الدولة 

اإلسالمية في العراق والشام )داعش(.
وقال املسؤول األميركي، الذي طلب أال ينشر 
اسمه، ل�»رويترز« إن عددا صغيرا من القوات 
اخلاصة األميركية سيشارك في التدريب الذي 
سيجرى في األردن مع قوات عراقية ملكافحة 

اإلرهاب ابتداء من أوائل يونيو املقبل.
وأض���اف ان ه���ذا البرنام���ج مياثل دورة 
تدريب مبدئية ملكافحة اإلرهاب أجرتها القوات 
األميركية مع قوات أردنية وعراقية في األردن 
في وقت س���ابق من هذا العام ويشارك فيها 
ما مجموعه 50 جندي���ا من الواليات املتحدة 

والعراق واألردن.
ولفت املسؤول األميركي ان »تنظيم الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام )داعش( عدونا 

وعدو
العراق ونريد االستمرار في مساندتهم في 

هذه احلرب«.
التدريب اإلضافي على مكافحة  ويش���ير 
اإلرهاب إلى اس���تمرار مخاوف إدارة الرئيس 
األميركي باراك أوباما بشأن العنف املتزايد في 
العراق، حيث عاد سفك الدماء الى مستويات لم 
تكن موجودة منذ ذروة الصراع الطائفي الذي 

أعقب الغزو األميركي في عام 2003.
الى ذلك، اعلن قائد قوات الصحوة بالعراق، 
وسام احلردان بدء حوار مع فصائل مسلحة )لم 
يسمها( داخل الفلوجة مبحافظة االنبار لتوحيد 
املواقف والبدء بقتال عناصر تنظيم »داعش« 

التي تسيطر على أجزاء من املدينة.
وأضاف احلردان، ملراس���ل األناضول، أن 
»احلوارات بدأت من الفصائل العشائرية املسلحة 
داخل الفلوجة لتوحي���د املواقف واالنضمام 
إلى تش���كيالت الصحوات كما حصل في عام 
2006 والبدء بقت���ال داعش في املناطق التي 

ينتشرون فيها«.
وأوضح أن »لدى صحوة العراق أكثر من 
400 مقاتل في أطراف الفلوجة وهم مهيئون 

للقتال إلى جانب قوات اجليش العراقي«.

»الصحوات« وفصائل مسلحة بالفلوجة تتعاونان ضد »داعش«

إدانة رئيسة وزراء تايلند املقالة بالفساد 
وترجيح حرمانها من العمل السياسي 5 سنوات

بانكوك � أ.ف.پ: وجهت جلنة مكافحة الفساد 
الوطنية في تايلند اتهاما امس لرئيسة الوزراء 
املقالة ينغلوك شيناوترا بالفساد في قضية دعم 
االرز، وطالبت مجلس الش����يوخ ببدء إجراءات 

اقامة دعوى على الفور.
ويرجح ان يقر مجلس الش����يوخ التايلندي 
حرمان شيناوترا من ممارسة السياسة خلمس 

سنوات اثر قرار جلنة مكافحة الفساد.
واعلن العضو في اللجنة، فيشا مهاخون، في 
مؤمتر صحافي »انها ، شيناوترا« تواجه حرمانها 
من ممارسة السياسة خلمس سنوات«، مشيرا الى 
ان هذا القرار ال يشمل اعضاء احلكومة العشرين 
الذين افلتوا من االقالة امس االول مبوجب قرار 

احملكمة الدستورية في البالد.
وس����يحال امللف قريبا الى القضاء ومجلس 
الشيوخ في آن واحد، وقد يتخذ املجلس قراره 
س����ريعا ملنع ينغلوك من ت����رؤس الئحة حزب 
بويا ثاي في االنتخابات التشريعية املقررة في 

العشرين من يوليو املقبل.
وقد حرم مجلس الش����يوخ من قبل شقيقها 
ثاكسني شيناوترا من ممارسة السياسة خمس 
س����نوات لكنه رغم ذلك مازال يعتبر شخصية 

نافذة على الساحة السياسية.
ج����اء ذل����ك فيما اعل����ن ام����س املتظاهرون 

التايلنديون الذين يحتلون الشوارع منذ ستة 
اشهر انهم مستعدون لتشكيل حكومة متثلهم، 
معتبرين ان احلكومة االنتقالية »غير شرعية« 

بعد اقالة رئيستها ينغلوك شيناوترا.
ويشكل هذا االعالن سابقة ولو ان هذا االحتمال 
ال يزال مستبعدا اذ ان احلكومة االنتقالية تعمل في 
اطار القانون في اعقاب اقالة احملكمة الدستورية 

لرئيسة الوزراء.
واك����د املتحدث باس����م املتظاهري����ن اكانات 
برومفان ل�»فرانس ب����رس« ان رئيس الوزراء 
املؤقت نيواتومرونغ بونسونغبايسان »ال ميلك 
اي شرعية«، وقال املتظاهرون انهم سيعلنون 

تشكيل »حكومة« في حترك كبير مقرر اليوم.
وكانت الواليات املتحدة قد طالبت في وقت 
سابق باجراء انتخابات تشريعية جديدة في تايلند 

لوضع حد لستة اشهر من االزمة السياسية.
وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية االميركية 
جينيفر بساكي امس االول »ما زلنا نحض جميع 
االطراف على تهدئة التوترات السياسية في تايلند 
بشكل سلمي ودميوقراطي كي يتمكن الشعب من 
اختيار القادة الذين يس����تحقهم«، واضافت »اذا 
كنا حريصني على املثل الدميوقراطية التايلندية 
فإن تس����وية االزمة يجب ان متر عبر انتخابات 

وحكومة منتخبة«.


