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 لنــــدن ـ يو.بــــي.آي: أفادت صحيفــــة «ديلي 
اكسبريس» أمس بأن اعالن الرئيس باراك أوباما 
أن فرنسا اصبحت اآلن أقوى حليف للواليات املتحدة 
اثارت غضب مســــؤولي مكتب رئاسة احلكومة 
البريطانية (داوننغ ستريت). وذكرت الصحيفة أن 
تصريحات أوباما بعد استقباله الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي في البيت األبيض اثارت شكوكا 

خطيرة على العالقة التاريخية اخلاصة بني الواليات 
املتحدة وبريطانيا حني قال «ليس لدينا صديق 
وحليف أقوى من ساركوزي والشعب الفرنسي». 
وقالت إن مســــؤولني في احلكومــــة البريطانية 
اعتبروا تصريحات أوباما مبثابة ازدراء لرئيس 
الــــوزراء ديڤيد كاميرون وأثارت املخاوف من أن 
الواليات املتحدة صارت تعتبر بريطانيا اآلن بال 

ثقل على الساحة الدولية. واضافت الصحيفة أن 
كلمات الرئيس االميركي تخاطر أيضا في التسبب 
برد فعل عنيف بالنظــــر إلى التزام بريطانيا في 
القتال إلى جانب الواليات املتحدة في افغانستان 
واعتبرها مصدر بارز في حزب احملافظني احلاكم 
أنها «مسيئة جدا وتتجاهل تضحيات قواتنا في 

القتال إلى جانب االميركيني». 

 لندن مستاءة من وصف أوباما لفرنسا بأقوى حليف ألميركا 

 تونس: االحتجاجات تصل العاصمة وبن علي يقيل وزير الداخلية 
 إعالن حظر التجول ليالً بعد سقوط المزيد من القتلى والجرحى.. ومعلومات عن عزل قائد األركان 

(أ.ف.پ)   اجليش التونسي منتشرا حول القصر احلكومي في تونس أمس وفي اإلطار صورة أرشيفية لوزير الداخلية املقال رفيق حج قاسم  

قريعة في منصب وزير الداخلية 
خلفا لقاسم. الى جانب اإلفراج عن 
جميع املوقوفني الذين قبض عليهم 
في املواجهات املستمرة منذ أيام. 
إضافة إلى تشكيل جلنة حتقيق 
حول الفساد الذي تندد به املعارضة 

ومنظمات غير حكومية.
  وقال الغنوشي «قررنا تشكيل 
جلنة حتقيق للتحقيق بشأن مسألة 
الفساد». كما أعرب خالل املؤمتر 
الصحافي عن أسفه إلقدام السلطات 
األمنيــــة أمــــس األول علــــى منع 
املثقفني من الفنانني واملسرحيني 
التظاهر سليما  والصحافيني من 
وسط تونس العاصمة وقال كان 
ميكن تفادي ذلك لو مت طلب ترخيص 
رسمي ملثل هذه املظاهرة. وللمرة 
األولى انتشر اجليش في تونس 
الشــــعبية  العاصمة وضاحيتها 
غداة اول مواجهــــات عند اطراف 
العاصمة في اطار االزمة املستمرة 
منــــذ حوالى شــــهر والتي خلفت 
عددا من القتلى واجلرحى، حيث 
ظهر جنود مسلحون وشاحنات 
وســــيارات جيب ومصفحات في 

العاصمة التونسية. 
  وفضال عن تعزيزات كبيرة من 
قوات الشــــرطة ووحدات التدخل 
اخلاصة، متركزت آليتان للجيش 
وجنود بالســــالح لتولي حراسة 
الســــاحة التي تربط بني جادتي 
فرنســــا واحلبيب بورقيبة قبالة 
الفرنســــية وكاتدرائية  السفارة 
تونــــس الكبيرة. كما شــــوهدت 

تعزيزات عسكرية ايضا حول مقر 
االذاعة والتلفزيون.

  ومتركز اجليش ايضا في وسط 
العاصمة وعند مدخل حي التضامن 
الشــــعبي حيث تواجه شبان مع 
عناصر من الشــــرطة مساء امس 
االول. وكانت املــــرة االولى التي 

رفــــض اعطاء االمــــر الى اجلنود 
انتشرت  التي  بقمع االضطرابات 
في البالد وتعبر عن حتفظه ازاء 
استخدام القوة بشكل مفرط بحسب 

املصادر نفسها.
بقائــــد  عمــــار    واســــتبدل 
العسكرية اجلنرال  االستخبارات 

تقع فيها اعمال عنف بالقرب من 
تونــــس العاصمة حيث ان حركة 
االحتجاج تتركــــز حتى اآلن في 

وسط البالد.
  وحتدثت مصادر من املعارضة 
عن اقالة قائد هيئة اركان ســــالح 
الذي  البر اجلنرال رشــــيد عمار 

احمد شبير بحسب هذه املعلومات 
التي لم يتم التأكد منها من مصادر 

رسمية.
الداخلية    ميدانيا وبعد اعالن 
حظــــر التجول ليال فــــي تونس 
العاصمــــة وضواحيهــــا، تعددت 
املعلومــــات حــــول عــــدد قتلــــى 

 عواصــــم ـ وكاالت: تفاقمــــت 
التداعيــــات السياســــية  أمــــس 
ألحداث انطلقت من الهم املعيشي 
واالحتجاج على البطالة، وانتهت 
بإقالة وزير الداخلية التونســــي 
وانتشــــار اجليش حــــول املواقع 
احلكومية والرسمية احلساسة. 
اضافة الى اعــــالن حظر التجول 

ليال في العاصمة تونس.
  وربط رئيس الوزراء التونسي 
محمد الغنوشي نشر وحدات من 
اجليش وســــط تونس العاصمة 
وبعــــض املناطق األخرى بحماية 
املؤسســــات احلكومية واملنشآت 
احليوية حصرا على خلفية تصاعد 

حدة االحتجاجات. 
  وقال الغنوشي ردا على سؤال 
ليونايتد برس إنترناشونال بشأن 
مغزى نشر هذه الوحدات العسكرية 
وما إذا كانت هناك نية إلعالن حظر 
التجــــول أو حالة الطــــوارئ، إن 
وحدات اجليش مت نشرها حلماية 
املؤسســــات احلكومية واملنشآت 

احليوية فقط ال غير.
  إال أنه امتنع عن التعليق حول 
إمكانية إعــــالن حظر للتجوال أو 
إعالن حالة الطوارئ. وأكد في املقابل 
على ضرورة اســــتخالص العبر 

والدروس من هذه األحداث.
  وإذ كشف أن الرئيس بن علي دعا 
أيضا مجلسي النواب واملستشارين 
إلى عقد جلسة استثنائية اليوم، 
اعلن الغنوشي اقالة وزير الداخلية 
رفيق بلحاج قاسم وتعيني أحمد 

 عاصفة من االنتقادات تثيرها مقارنة هيالري 
بين اإلرهابيين ومطلق النار في أريزونا 

 موسوي يشبّه عصر أحمدي نجاد بحقبة ستالين 

 ملك بلجيكا يرفض استقالة الوسيط
  في أزمة تشكيل الحكومة

 واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  تسببت تصريحات أدلت بها وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتـــون في ابوظبي في 
انتقادات حادة وجهت الى الوزيرة في الواليات 
املتحدة مما اضطر وزارة اخلارجية الى إصدار 
«توضيح ملـــا قالته الوزيـــرة». وتتعلق تلك 
التصريحـــات مبقارنة أجرتهـــا كلينتون بني 
جارد لي هوفنر الـــذي أطلق النار على جتمع 
سياسي في اريزونا وتسبب في مقتل عدد من 
املشاركني وإصابة العشرات من بينهم عضوة 
بالكونغـــرس مبن وصفتهـــم باإلرهابيني من 

املتطرفني اإلسالميني.
  وتناولـــت تعليقات متعـــددة في الواليات 
املتحدة السيما من املعارضة اجلمهورية تلك 
التصريحات بالنقد من زاوية ان القانون االميركي 
ال يســـاوي بني هوفنـــر او األردني ـ األميركي 
امليجور نضال حسن وبني اعضاء القاعدة كما 
انه من غير الالئق كما قال املعارضون املقارنة 
بينهما. وقال املنتقـــدون ان تصريح هيالري 
يعني ارســـال هوفنر الى غونتانامو وتقدميه 

الى محكمة عسكرية.
  وكانت هيالري قد قالت في ابوظبي «ان لدينا 

متطرفني في بلدنا. لقد اطلق احدهم النار على 
عضوة شجاعة في الكونغرس للتو. ان هؤالء 
املتطرفني ليســـوا نحن. كما انهم ليسوا انتم. 
ومـــا علينا ان نفعل هـــو ان نعبر هذه الفترة 
وان نوضح انهـــم ال ميثلون ال االفكار واآلراء 

األميركية وال العربية».
  وقال ناطق بلسان اخلارجية األميركية هو 
مارك تونر عقب الضجة التي احدثتها تصريحات 
هيالري «لقد كانت تعبـــر عن مالحظاتها في 
ســـياق املناخ احمليط بها. اننـــي ال اعتقد انها 
كانت تقوم مبســـاواة من اي نوع بني األمرين 

من زاوية اقتراح املعاملة باملثل».
  وطبقا للقانـــون األميركي فإن اإلرهاب هو 
«العنف املتعمد الذي حتركه دوافع سياســـية 
والذي ميارس ضد اهداف غير قتالية وتقوم به 
جماعات وليست حكومات او عمالء سريون». ولم 
يسبق ان قررت احلكومة األميركية التعامل مع 
مواطنيها دون منحهم ايا من حقوقهم الدستورية 
اال في حالة االنتساب الى القاعدة كما حدث في 
حالة القرار الرئاسي بتجريد املواطن األميركي 
اليمني األصل انور العولقي من حقوقه املدنية 

ووضعه على قائمة من ينبغي اغتيالهم. 

 طهران ـ د.ب.أ: قال الزعيم 
اإليراني املعارض مير حسني 
موسوي أمس األول إن احلقبة 
السياسية للرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد مثل حقبة 
جوزيف ســـتالني في االحتاد 

السوفييتي السابق.
  وقال موسوي، في مقابلة 
مع موقع املعارضة «كلمة» إن 
«الدعاية التي يستخدمها أنصار 
احلكومة في هذه احلقبة ميكن 
تشـــبيهها بعصر ستالني في 
االحتاد السوفييتي أو نيكوالي 

شاوشيسكو في رومانيا».
  وكان موسوي يشير إلى ما 
تصفه املعارضة بالقمع الشديد 
حلركة املعارضة خالل الـ ١٨ 

شهرا املاضية.
  ويقـــود موســـوي، وهو 
رئيـــس وزراء ســـابق فـــي 
الثمانينيـــات، ومهدي  فترة 
البرملـــان  كروبـــي، رئيـــس 
السابق، والرئيسان السابقان 
محمد خامتي وأكبر هاشمي 
رفســـنجاني املعارضة ضد 

أحمدي جناد.

  بروكســـل ـ أ.ش.أ: دعـــا ألبـــرت الثاني ملك 
بليجكا الوسيط في املفاوضات الرامية إلى تشكيل 
حكومـــة ائتالفية في البالد يوهان فان دو النوت 
إلى االســـتمرار في مهمته، رافضا االستقالة التي 
قدمها األخير يوم اخلميس املاضي بعد فشله في 

احداث توافق بني األحزاب.
   وأوضح تلفزيون الـ «بي بي سي» البريطاني 
الذي أورد النبأ أن فان دو النوت كان يعمل منذ قرابة 
ثالثة أشهر من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل 
احلكومة البلجيكية، ولكنه أعلن أنه سيستقيل 

بسبب رفض األحزاب الفلمنكية لذلك.
  لكن القصر امللكي البلجيكي قال في بيان «ان 
امللك طلب من النوت العمل من أجل إنهاء األزمة 
السياسية في أســـرع وقت ممكن». وأضاف «أن 
امللك حثه على اســـتخدام جميع املبادرات املفيدة 

في احلوار مع احلزبني الرئيسيني من أجل التوصل 
الى اتفاق».

  وأشـــار القصر امللكي الى أن الوســـيط «فاند 
النوت» وافق على مواصلة القيام بدوره من أجل 

إنهاء األزمة.
  يذكـــر أن بليجكا مـــن دون حكومة منذ قرابة 
سبعة أشهر، وأن مفاوضات تشكيل احلكومة بني 
األحزاب السبعة الفائزة في االنتخابات وعلى رأسها 
التحالف الفلمنكي اجلديد (صاحب نزعة استقاللية) 
واحلزب االشتراكي في اجلنوب املتمسك بوحدة 
البالد، بدأت بعد اقتراع يونيو املاضي، وشهدت 
العديد من احملطات املعقدة بسبب اختالف وجهات 
النظر جتاه إصـــالح هياكل الدولة، خاصة جلهة 
إعادة متويل املؤسســـات واملناطق، والوضعية 

اإلدارية لضواحي منطقة بروكسل. 

 تضارب معلومات حول نسب المشاركة في استفتاء استقالل جنوب السودان  
 عواصمـ  وكاالت: أعلنت احلركة الشعبية لتحرير السودان، احلركة 
املتمردة ســــابقا واحلاكمة حاليا في جنوب الســــودان، أمس أن نسبة 
املشــــاركة في االستفتاء حول استقالل جنوب السودان تخطت الـ ٦٠٪ 

الالزمة العتماد نتيجته.
  وقالت آن ايتو نائبة االمني العام للحركة الشعبية لتحرير السودان 
خالل مؤمتر صحافي في جوبا عاصمة اجلنوب الســــوداني ان «العتبة 
التــــي جتعل النتيجة صاحلة العتمادها مت بلوغها. ان عتبة الـ ٦٠٪ مت 
بلوغها ولكننا ندعو، نحن في احلركة الشعبية لتحرير السودان، الى 
املشاركة بنسبة ١٠٠٪»، إال أن مفوضية االنتخابات املسؤولة عن إجراء 
االســــتفتاء لم تؤكد ما جاءت به ايتو، وقال ناطق باســــمها إن النسبة 

جتاوزت ٤٠٪ فقط.
  إلــــى ذلك وفي اليوم الرابع لالســــتفتاء، أعلن مســــؤول اميركي أن 
الســــودان قد يســــحب اعتبارا من يوليو املقبل مــــن الئحة الدول التي 
تعتبرها واشنطن مشاركة في االرهاب في حال احترمت اخلرطوم نتائج 

استفتاء تقرير املصير في اجلنوب.
  وقال كبير املفاوضني حول السودان برنستون ليمان لوكالة فرانس 
برس «في حال جرى االستفتاء بشكل جيد وفي حال اعترفت احلكومة 
(السودانية) بنتائجه فان الرئيس اوباما سيعلن عن نيته البدء بعملية 

سحب» السودان من الالئحة السوداء.
  وأضاف «انها عملية تأخذ بعض الوقت ولكن في حال كان هناك التزام 
في إطار االســــتفتاء فإن األمل هو في ان يلبي السودان جميع الشروط 

كي يتم عمل ما في يوليو».
  وأشــــار مع ذلك الى انه حتى ولو سحبت اخلرطوم من الالئحة فان 
واشــــنطن ستدعو دائما الرئيس الســــوداني عمر البشير الى التعاون 
مــــع احملكمة اجلنائية الدولية التي اصدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة 
ارتكاب ابادة في دارفور. من جهة أخرى، قال وزير الري املصري أمس 
األول إن انفصال جنوب السودان لن يقلل حصة مصر من مياه النيل.

  وتترقب مصر التي دخلت في نزاع حول حصتها مع أغلب دول حوض 
النيل ما إذا كان االستفتاء حول استقالل جنوب السودان سيؤثر سلبا 
على اتفاقيات تقاســــم مياه نهر النيل املوروثة من العصر االستعماري 

والتي تعطي مصر نصيب األسد من املياه املتدفقة في النهر.
  لكن وكالة أنباء الشرق األوسط نقلت قول وزير املوارد املائية والري 
محمد نصر الدين عالم «حصة مصر من مياه نهر النيل لن تتأثر بتقسيم 

السودان وذلك تطبيقا لالتفاقات واملعاهدات الدولية». 

 جوباـ  أ.ش.أ:  ال يستطيع الداخل إلى أي سوق 
في مدينة جوبا عاصمة اجلنوب السوداني إال 
أن يتوقف أمام ظاهرة جديرة باالهتمام أال وهي 
ظاهرة «كوافيرة الشارع» وهي مهنة متارسها 
ســـيدات يجدن فنون وصل الشعر وتصفيفه 
وصبغه والى غير ذلك من هذه الفنون املتعلقة 
بأناقة املرأة. وتوجد في جميع أســـواق املدينة 
أكشاك خشبية متواضعة للغاية كل كشك عبارة 
عـــن ثالثة حوائط فقط بال أبواب أرضيته غير 
مستوية رملية كانت أو صخرية وال يوجد به 
إال مقعد خشبي واحد جتلس عليه فقط من يحل 
عليها الدور من النســـاء الالئي ينتظرن وهن 
جالسات على األرض تتبادلن أطراف احلديث 
والضحكات. وترتـــدي «الكوافيرة» مالكة هذا 
الكشك تنورة ســـوداء وبلوزة بيضاء واضعة 
على األرض حقيبة صغيرة بها بعض األمشاط 
اخلشبية وعلب من املســـاحيق ال يعرف منها 
غير الكحل ووصالت من الشعر وضفائر كثيرة 
وزجاجات بها صبغات مختلفة األلوان. وما أن 
جتلس السيدة التي يحل عليها الدور على املقعد 
حتى تبدى استسالما غير عادي لهذه الكوافيرة 
التي تسألها عادة عن طلبها ثم تقوم بكل مهارة 

بتنفيذ طلبها على أكمل وجه.
  وما تكاد «كوافيرة الشارع» تنتهي من مهمتها 
حتى تخرج الســـيدة بضعة جنيهات سودانية 
تدسها في جيب كوافيرتها شاكرة لها ما فعلت. 
وإذا كانت هذه األكشـــاك بال أبـــواب إال أنه من 
«قلة احلياء» أن يتلصص الرجال بأعينهم على 

ما يدور بالداخل، باعتبار أن هذه عادة اســـتقر 
عليها منذ زمن طويل.

  وتفتقر حقيبة الكوافيرة ألجهزة قد تساعدها 
في أداء مهمتها مثل السيشوار أو مكواة الشعر 
أو الرولو أو غير ذلك فهي تقوم بفعل كل شيء 
يدويا. وقد حاول موفد وكالة أنباء الشرق األوسط 
الى جوبا التحدث الى عدد من هؤالء «الكوافيرات» 
ومعظمهن حبشيات يحملن اجلنسية االثيوبية 
العربية بصعوبة،  باللغة  التحدث  وتستطعن 
ومن بني مـــن مت التحدث معهن كوافيرة تدعى 
«يايا» بســـوق كاســـطم أحد أكبر األسواق في 
املدينة حيث أكدت أنها تعمل في هذا الســـوق 
منذ ٤ سنوات وأن ما يعنيها هو حتقيق مطالب 

السيدات الالئي يترددن عليها.
  وأرجعت تواضع هذه األكشاك الى عدة أسباب 
أهمها أن وضعها غير قانوني فمن املمكن في أي 
حلظة أن تستولي احلكومة على أرض السوق 
مثال ولذا فإنها تكتفي بهذه احلوائط اخلشبية 
حلني تقنني وضعها بعد ذلك. وقالت «يايا» إن 
حلمها األكبر أن تعمل في مصر وأنها على دراية 
بأن هذه املهنة في القاهرة تدر أرباحا طائلة على 
أصحابها. أما فلورا وهي من جنوب الســـودان 
فقالت إن كل عملها يتركز على وصل الشعر أو 
تصفيفه بطريقة معينة أو تركيب ضفائر. وترى 
فلورا أن مهنتها ال تدر عليها أمواال كما يتخيل 
البعض موضحة ان أي سيدة ال تدفع أكثر من ١٥ 
جنيها سودانيا في املرة الواحدة وان هذه املهنة 

تكاد بالكاد تكفي حاجات أسرتها األساسية. 

 «كوافيرات الشارع» في جوبا تحلمن بالعمل في صالونات

 مجرم حادثة قطار «سمالوط» يعترف والنيابة تتهمه بالقتل العمد 
 عواصمـ  وكاالت: قررت النيابة 
العامة في مصر أمس حبس مندوب 
الشرطة عامر عاشور عبدالظاهر 
حسن املتهم بارتكاب إطالق النار 
علــــى قطار ســــمالوط مبحافظة 
املنيا أمس األول ١٥ يوما على ذمة 
التحقيقات، ذلك بعد ان اعترف بأنه 
دخل القطار بعد توقفه ودخل إحدى 

عرباته وأطلق النار عشوائيا.
  ونســــبت النيابــــة العامة إلى 
مرتكب اجلرمية تهم القتل العمد مع 
سبق اإلصرار والشروع في القتل 
العمد املقتــــرن بعدد من اجلرائم 

األخرى.
  وذلك بعد إطالقــــه النار على 
ركاب قطــــار كان فــــي رحلة إلى 
العاصمة القاهرة قادما من مدينة 
اسيوط ما اسفر عن مقتل موظف 
قبطي وإصابة خمسة آخرين، جراء 

الهجوم.
  وقال مســــؤول أمني ان املتهم 
تعّرف على املسيحيني من خالل 
وشم الصليب األخضر على ظهر 
كفوفهم، لكن محافظ املنيا اللواء 
أحمد ضياء الدين نفى وجود أي 

شبهة طائفية وراء احلادث.
  فــــي غضــــون ذلــــك، أعلــــن 
د.عبدالرحمــــن شــــاهني املتحدث 
الرسمي لوزارة الصحة أنه مت نقل 
جميع املصابني وعددهم ٥ حاالت 
في حادث املنيا باإلسعاف الطائر 
إلى مستشــــفى معهد ناصر، كما 
مت نقــــل حالة الوفاة الوحيدة في 

احلادث إلى معهد ناصر.
  وبينما نفى ضيــــاء الدين أن 
يكون هناك أي شبهة طائفية وراء 
حادث إطالق النار العشوائي في 
القطار املذكور, جتمع عدد من أهالي 
ضحايا حادث املنيا أمام مركز شرطة 
سمالوط للتعبير عن غضبهم من 
احلادث، وطالبوا بسرعة القصاص 
من اجلاني وتقدميه إلى محاكمة 

عاجلة.
  وقال محافظ املنيا «ال اعتقد 
أن هـــذا احلادث لـــه إى أبعاد 
سوى أنه شـــخص صعد إلى 
القطار وأطلـــق النار بطريقة 
عشوائية ليس فيها أي مؤشر 
أو أي توجه أو أي داللة، مشيرا 
إلى أن الضحايا كان يركبون 

قطارا وليسا معروفني له وال 
هو معروف لهم.

  االعتداء املذكور وقبله الهجوم 
على كنيسة القديسني في االسكندرية 
شكلت محورا لبوادر أزمة سياسية 
القاهرة والڤاتيــــكان بعد أن  بني 
استدعت سفيرها هناك «للتشاور» 
واحتجاجا على ما أسمته «تدخال 
غير مقبول في الشؤون الداخلية» 
بعد تصريحات للبابا بنديكتوس 
السادس عشر طالب فيها بحماية 
االقباط خصوصا واملسيحيني في 

عموم الشرق األوسط.
الڤاتيكان عاد وأعلن من    لكن 
جهتــــه أنه «يشــــاطر كليا» عزم 
احلكومة املصريــــة على «جتنب 
التصعيــــد» في التوتــــر الديني. 
وأعلن وزيــــر خارجية الڤاتيكان 
الذي  االسقف دومينيك مامبرتي 
استقبل السفيرة املصرية في بيان 
ان الڤاتيكان «يشاطر كليا احلكومة 
(املصرية) حرصها على (تفادي 
التصعيد في االشتباكات والتوترات 
على خلفية دينية) ويثمن اجلهود 

التي تبذلها بهذا الصدد». 

 الڤاتيكان متفق مع مصر على «تجنب التصعيد» بشأن األقباط 

 جـــنـــيــــڤـ  د.ب.أ: 
الــســـفارة  تعـــرضت 
التونسية في العــاصمة 
السويسرية برن لهجوم 
بعبوات حارقة في وقت 

مبكر صباح أمس.
  وقالت مصادر الشرطة 
املاديـــة  إن اخلســـائر 
الناجمة عن الهجوم كانت 
بسيطة. وقالت في بيان 
«الذ منفذو الهجوم بالفرار 
ألقـــوا بالعبوات  بعدما 
احلارقـــة علـــى مبنى 
الســـفارة بعد منتصف 
الليلة قبل املاضية. ولم 
تعرف حتى اآلن خلفيات 
احلادث، أو املتورطني فيه 
كما لم يعـــرف أيضا ما 
إذا كانت للحادث عالقة 

باالحتجاجات. 

 القاهرةـ  وكاالت: هاجم د.فتحي سرور خالل جلسة مجلس 
الشعب مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية. 
وقال ان التقارير التي تصدر منه ليست قرآنا، وان الوفد 

كجريدة أفضل منه في اعداد التقارير.
  وفي متابعـــة لبرنامج «من قلب مصـــر» قال د.جمال 
عبداجلواد مدير مركز األهرام للدراســـات في مداخلة انه 
بالفعل سمع هذا التصريح وان الكالم ال يحدد تقريرا بعينه 
ميكن الرجوع اليه. وأضاف ان هناك قواعد بحثية يسير 
عليها املركز، وانه اكتسب مصداقية طوال عمل ملدة ٤٠ سنة، 

حيث ان اجتهادات الباحثني ملتزمة مبعرفة علمية.
  ويعد املركز من ٣٠ مركزا على مستوى العالم في التأثير، 

ولهذا سوف يتم اعداد رد على تصريحات د.سرور.
  وتداخـــل عبداحلميد كمال عضو مجلس الشـــعب عن 
التجمع مؤكدا ان د.سرور اعترض على اإلشارة ألحد التقارير 
الصادرة عن املركز والتي وجهت النقد ملجلس ٢٠٠٥، وغضب 

بشدة بسبب اإلشارات الناقضة ألداء املجلس. 

 هجوم على السفارة 
التونسية في برن

 سرور يهاجم مركز األهرام للدراسات:
  تقاريره ليست قرآنًا

اشــــتباكات االمس في مدينة دوز 
التابعة حملافظة توزر. حيث أكد 
شهود عيان مقتل شخصني عندما 
فتحت الشرطة التونسية النار على 
محتجني. بينما نقلت قناة اجلزيرة 
عن مراســــلها في املدينة مقتل ٦ 

اشخاص خالل االشتباكات. 

  وأفاد الشهود بأن آالفا من سكان 
املدينة خرجوا في مظاهرات للتنديد 
بـ «قتل» رجال الشرطة حملتجني 
في مــــدن «تالــــة» و«القصرين» 
و«الرقــــاب». وأكدوا أن احملتجني 
أحرقوا ســــيارات شــــرطة ومقر 
املعتمدية (فرع احملافظة) وفرع 
احلزب احلاكم (التجمع الدستوري 

الدميوقراطي) في املنطقة.
  علــــى صعيــــد ردود الفعــــل 
اخلارجية، عبرت وزيرة اخلارجية 
األميركيــــة هيــــالري كلينتــــون 
مساء أمس األول عن «قلقها ازاء 

االضطرابات وعدم االستقرار» 
  وقالت كلينتون «نحن قلقون 
باإلجمال من عدم االســــتقرار في 
تونــــس، يبــــدو أن االحتجاجات 
خليط ما بني االقتصادي والسياسي 
ولألسف فإن رد الفعل احلكومي 
أدى ملقتل البعض، ونأمل في حل 

سلمي».
  من جهتها، دانت املتحدثة باسم 
وزيرة خارجية االحتاد االوروبي 
كاثرين اشتون استخدام القوة «غير 

املتكافىء» من قبل الشرطة.
مايــــا  املتحدثــــة    وقالــــت 
كوسييانسيك «ان هذا العنف غير 
مقبول، ويجب حتديد هوية الفاعلني 
واحالتهم الى القضاء». واضافت 
«نحن قلقون من استخدام القوة 
غير املتكافئة من قبل الشرطة جتاه 
املتظاهرين املساملني»، موضحة ان 
االحتــــاد االوروبي يطالب باجراء 

حتقيق في هذا اخلصوص. 

 مير حسني موسوي 


