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إطالق حملة »مترد« التونسية إلسقاط الدستورعربية وعالمية
تونس ـ وكاالت: أطلق مجموعة من النشطاء التونسيني حملة حتت اسم »مترد من أجل تونس« 
تهدف إلى جمع توقيعات شعبية إلسقاط مشروع الدستور التونسي احلالي وإعادة السلطة 
للشعب، وإسقاط املجلس التأسيسي وحل كل املؤسسات املنبثقة عنه، على حد تعبيرهم. وأطلقت 
احلملة عددا كبيرا من الصفحات واحلسابات على مواقع التواصل االجتماعي حتوي مقاطع 
ڤيديو وصورا ملا يحدث داخل قاعات املجلس التأسيسي من مشادات كالمية بني النواب، إضافة 
إلى فواتير تتضمن مصاريف املجلس التي وصفها الناشطون بالباهظة في مقارنة بعمل املجلس 
البطيء والذي أفضى إلى مشروع دستور ال يرقى إلى مستوى تضحيات شهداء وجرحى الثورة.

الرئيس املنتخب أكد ضرورة استمرار األسد في السلطة حتى االنتخابات القادمة

هتافات مؤيدة ملوسوي جتبر روحاني
على قطع أول مؤمتر صحافي له

ـ وكاالت: اختتم  عواصم 
الرئيس اإليرانــــي املنتخب 
حسن روحاني امس فجأة أول 
مؤمتر صحافي له عندما هتف 
رجل بعبارات مؤيدة للزعيم 
اإلصالحي مير حسني موسوي 
املوضوع قيد اإلقامة اجلبرية 

منذ عام 2011. 
وصرخ الرجل في املؤمتر 
املذاع على الهواء مباشرة في 
التلفزيون »تذكر يا روحاني.. 
مير حســــني يجب أن يكون 
حاضــــرا« قبــــل ان يبعــــده 
الذي  أمــــن روحاني  حراس 

غادر املنصة.
الرئيــــس االيراني  وكان 
املنتخب حسن روحاني قال 
انه سيحيي عملية التواصل 

البناء مع العالم.
وأضاف روحاني امس في 
اول مؤمتــــر صحافي له منذ 
انتخابه رئيسا اليران اجلمعة 
املاضية »حكومتكم... ستتبع 
اهدافا قومية... على مســــار 
البالد واحياء  انقاذ اقتصاد 
القيم والتواصــــل البناء مع 

العالم من خالل االعتدال«.
واوضح ان هناك فرصة 
سانحة القامة عالقات صداقة 
بني اجلمهورية االســــالمية 

والسعودية »قوية وتاريخية«. 
وقال:»ســــنعمل على تطوير 
العالقات مع اجليران وخاصة 
مع السعودية«. ودعا روحاني 
جميع الدول إلى االستفادة من 
فرصــــة التغيير التي أتاحها 
الناخب اإليراني. وصرح بأن 
ايران مستعدة التباع سياسة 
اكثر شفافية بشأن برنامجها 

النووي.
إدارته  أن  وذكر روحاني 
ستســــعى النتهاج سياسات 
معتدلة بهدف خدمة األهداف 

والعالــــم، وعبر عن امله في 
ان تستغل كل الدول الفرصة 

لبناء عالقات صداقة.
وأكد أن األولوية بالنسبة 
له في السياســــة اخلارجية 
»ســــتكون عالقات الصداقة 
مــــع جميع دول اجلوار وفقا 
املتبادل واملصالح  لالحترام 
املشتركة«. وبالنسبة لدول 
اخلليج، قال إن »لها ميزات 
خاصــــة ملــــا لها مــــن أهمية 
إلى  اســــتراتيجية«، مشيرا 
بــــالده  بــــني  العالقــــات  أن 

الوطنية للشعب اإليراني. 
وقال »إن اإلدارة اجلديدة 
ســــتتخذ خطوات ســــريعة 
العقوبات  لتخفيــــف حــــدة 
إيران بسبب  املفروضة ضد 
النووي«، مضيفا:  برنامجها 
»ان الشعب اإليراني لم يقم 
بأخطــــاء ليتعرض ملثل هذه 

العقوبات«. 
أن  روحانــــي  واعتبــــر 
الغربية ســــتضر  العقوبات 
الغرب نفسه أكثر من إيران 
نظــــرا لألزمــــة االقتصادية 

الطاحنة التي تعم بالدهم.
واشــــار روحاني الى ان: 
»الشعب السوري هو املسؤول 
عن حل هذه القضية.. نحن 
نعارض اإلرهــــاب واحلرب 
الداخلية وكذلك نعارض الدول 
األخرى التي تريد التدخل في 
التطلع  سورية«، معربا عن 
الدول  التعاون مع بقية  إلى 
ليعود األمن واالستقرار إلى 
ســــورية، الفتا الى ضرورة 
ان يبقى األســــد في السلطة 
حتى موعد االنتخابات املقبلة. 
وشدد على أن حكومته ستعمل 
على إنقاذ االقتصاد اإليراني 
وأنها ســــتلتزم نهجا معتدال 

في سياساتها.

احلكومة: خطة األحداث اجلارية أعدت قبل 6 أشهر كمحاولة لتغيير النظام بالبالد

حكومة أردوغان تهدد باالستعانة باجليش »إذا لزم األمر« 
ووزير الداخلية يعتبر إضراب النقابات »غير قانوني«

قوات الــــدرك املهمة. وإذا لم 
يكن ذلــــك كافيــــا... ميكننا 
حتى االستعانة بعناصر من 
القوات املســــلحة التركية«. 
وكان وزير الداخلية التركي 
معمر غولر قد ندد باضراب 
النقابات عن العمل  عدد من 
قائال ان الدعوة التي وجهتها 
نقابتان عماليتان كبريان الى 
اضراب عام دعما للمحتجني 
ضد احلكومة »غير قانونية«. 
وقــــال غولر للصحافيني في 
ارادة في  انقرة امس »هناك 
دفع الناس للنزول الى الشارع 
من خالل اعمال غير قانونية 

مثل وقف العمل واالضراب«، 
قــــوات األمن »لن  ان  مؤكدا 
تسمح بذلك«. وفي سياق ذي 
صلة، قال وزير شؤون االحتاد 
األوروبي وكبير املفاوضني 
التركي اغمني باغيش ان خطة 
األحــــداث اجلارية في تركيا 
أعدت قبل ستة اشهر كمحاولة 

لتغيير النظام بالبالد.
وأكد باغيش في تصريحات 
خاصة لصحيفــــة »صباح« 
املواليــــة للحكومة أن بعض 
مــــن  الــــواردة  التعليقــــات 
رئاســــة البرملــــان األوروبي 

غير الئقة.

معاجلة املصابني باالشتباكات 
مبيدان تقسيم.

مــــن جانبه، قــــال نائب 
رئيس الوزراء التركي بولنت 
أرينتش امس إن تركيا ميكن 
أن تنشر »عناصر من القوات 
املسلحة« لكبح االحتجاجات 
املناهضــــة للحكومة إذا لزم 
األمر إلنهاء املظاهرات العنيفة 
التــــي تفجرت فــــي عدد من 
املدن منذ أسبوعني. وأضاف 
لقناة )تي.آر.تي( التلفزيونية 
احلكومية »تؤدي الشــــرطة 
وقوات األمــــن واجبها. وإذا 
لم يكن ذلك كافيا فستتولى 

اســـطنبول ـ وكاالت: 
أعلنت خمس نقابات عمالية 
ومهنية تركية إضرابها عن 
العمل امس في جميع أنحاء 
تركيا تنديدا بأعمال العنف 
التي ارتكبتها قوات الشرطة 
ضد املتظاهرين املناهضني 
الوزراء  حلكومة رئيـــس 

رجب طيب اردوغان.
وذكرت عدة فضائيات 
امـــس أن احتاد  تركيـــة 
العمـــال الثوريني واحتاد 
القطاع العام واحتاد غرف 
املهندســـني واملعماريـــني 
واحتـــاد األطبـــاء واحتاد 
أطباء األسنان طالبوا في 
بيان جماعي لهم أمس األول 
الفـــوري ألعمال  بالوقف 

العنف ضد املتظاهرين.
وأكد البيان أن اإلضراب 
ملدة يوم واحـــد ولكن إذا 
استمرت أعمال العنف من 
الشـــرطة ضد  قبل قوات 
املتظاهرين سيستمر أليام 
اخرى، مشيرا إلى أن األطباء 
اليـــوم فقط  ســـيعملون 
الطارئة.  ملعاجلة احلاالت 
ويصل مجموع أعداد العاملني 
في هذه االحتادات اخلمسة إلى 
900 ألف شخص منهم 420 
ألف في احتاد العمال الثوريني 
و250 ألف شخص في احتاد 

القطاع العام.
وشـــارك احتاد األطباء 
البشـــريني واحتـــاد أطباء 
األسنان باإلضراب عن العمل 
امس خاصة بعد أنباء عن 
قيام قوات الشرطة باعتقال 
ثالثة أطباء في اسطنبول 
وفتـــح حتقيق شـــامل مع 
األطباء الذين شـــاركوا في 

 حديقة جيزي القريبة من تقسيم بعد يوم من اخالء امليدان من املتظاهرين     ) ا.ب ( 

املالكي يستغرب قيام بعض الدول العربية بقطع عالقاتها 
مع سورية وإبقائها مع إسرائيل

بغداد ـ وكاالت: استغرب 
رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكــــي قطع بعــــض الدول 
العربية عالقاتها مع سورية 
فيما تبقي على عالقاتها مع 

إسرائيل قائمة.
املالكي، في كلمة  وانتقد 
أقيمت ببغداد  في احتفالية 
امس مبناسبة يوم السجني 
السياسي العراقي، قرار مصر 
بقطع عالقاتها الديبلوماسية 

مع سورية.
واســــتغرب قيام بعض 

الدول العربية بقطع عالقاتها 
مع ســــورية في حني أنها ال 
تقــــوم بنفس اإلجــــراء مع 
الى »أننا«  إسرائيل، مشيرا 
تناسينا املشاكل واملعاناة من 

سياسات هذا الكيان.
وفي شأن آخر، حمل املالكي 
دوال خارجية )لم يســــمها(، 
التفجيرات  املســــؤولية عن 
العراق، وقال  التي يشهدها 
املالكي هنــــاك دول خارجية 
تدعي الدميوقراطية هي التي 
تقف وراء التفجيرات. وأضاف 

أن من يقــــف وراء العمليات 
اإلرهابيــــة التي تســــتهدف 
القاعدة والبعث  العراق هم 
واألنظمة التي ال تريد للعراق 
خيرا. واتهم املالكي من وصفهم 
باحليتــــان واألفاعي بالعمل 
على إعادة حزب البعث إلى 
السلطة في العراق، من خالل 
ممارســــات عديدة من بينها 
التي جترم  القوانني  تعطيل 
البعث ومتنع رجوعه، داعيا 
العراقيني الى احلذر من هذا 
التوجه الذي يريد إلغاء الرأي 

اآلخر. من جانب آخر، سقط 
عدد غير محــــدد من القتلى 
واجلرحى امس، عندما فجر 
انتحاري نفسه مبركز اقتراع 
خاص باجليش والشرطة في 
االنتخابات احمللية في وسط 

الفلوجة غرب بغداد.
وقال مصدر أمني محلي 
»فجر انتحاري نفسه بحزام 
ناسف في نقطة تفتيش تابعة 
ألحد املراكز االنتخابية )مركز 
الشهداء( املخصص القتراع 
منتسبي اجليش والشرطة 

في وسط الفلوجة ما أدى الى 
سقوط العديد من االشخاص 
بينهم عســــكريون بني قتيل 
وجريح«. كما أصيب آمر الفوج 
الثالث بالشــــرطة االحتادية 
بجــــروح في انفجــــار عبوة 
ناســــفة مبوكبه في جنوب 
املوصل مركز محافظة نينوى 

بشمال العراق.
وكانت عمليــــة االقتراع 
اخلاص لالنتخابات احمللية 
مبحافظتي األنبار ونينوى 

بدأت صباح امس.

جدل بسبب تعيني قيادي في »اجلماعة اإلسالمية« محافظاً

احملافظون اجلدد يؤدون اليمني الدستورية 
واملعارضة ترفض محاوالت »أخونة« الدولة

القاهـــرة ـ وكاالت: أدى احملافظون اجلدد 
وعددهم 17 محافظا اليمني الدســـتورية أمام 
الرئيس د.محمد مرسي ظهر امس مبقر رئاسة 
اجلمهورية مبصـــر اجلديدة بحضور رئيس 

مجلس الوزراء د.هشام قنديل.
وكان الرئيس مرسي أصدر مساء أمس األول 

قرارا جمهوريا بتعيني 17 محافظا، وهم:
املستشار ماهر محمد الظاهر بيبرس محافظا 
لإلسكندرية، طارق مهدي عبدالتواب محافظا 
للبحر األحمر، م.حسن رفاعي حسني احلاوي 
محافظا لإلسماعيلية، بدر طنطاوي بدر الغندور 
محافظا ملرسى مطروح، محمود محمد أحمد 
خليفة محافظا للوادي اجلديد، سماح محمد 
أحمد قنديل محافظا لبورســـعيد، إسماعيل 
حسن عطية اهلل حسن  محافظا ألسوان، طارق 
فتح اهلل خضر محافظا لدمياط، م.عادل أسعد 
محمد اخلياط محافظا لألقصر، د.صالح محمد 
أحمد عبداملجيد محافظا لقنا، د.عادل عبداملنعم 
أحمد حسن محافظا لبني سويف، د.صبحي 
عطية أحمد يونس محافظا للدقهلية، م.أحمد 
شـــعراوي عبداهلل محمد محافظا للمنوفية، 
د.حســـام أبوبكر الصديق الشحات أبو العز 
محافظا للقليوبية، د.أحمد محمد أحمد البيلي 
محافظا للغربية، م.أسامة محمد إبراهيم سليمان 
محافظا للبحيرة، وم.جابر عبدالسالم عطية 

إبراهيم محافظا للفيوم.
وفي الوقت الـــذي أكد فيه رئيس الوزراء 
د.هشام قنديل ان حركة احملافظني متت وفقا 
ملعايير الكفاءة ومن أجل الصالح العام، نافيا 
ان يكون لها اي صلة باملظاهرات املرتقبة في 
30 يونيـــو اجلاري، اثار تعيني عادل اخلياط 
القيادي باجلماعة اإلسالمية واملسؤول في حزب 
البناء والتنمية، اجلناح السياســـي للجماعة 

محافظا ملدينة األقصر، جدال واسعا في األوساط 
السياسية والسياحية في مصر.

وقد قوبلت حركة تعيني احملافظني اجلدد 
باعتراضات من جانـــب قوى املعارضة التي 
اعتبرتها استمرارا ملا أسمته »محاوالت أخونة 
الدولة« بتعيني قيـــادات في جماعة اإلخوان 

املسلمني مواقع قيادية في البالد. 
وقد أغلق معارضون امـــس أبواب مبنى 
محافظة املنوفية احتجاجـــا على تولي أحد 

أعضاء »اإلخوان املسلمني« منصب احملافظ.
وأبلغت مصادر حقوقية متطابقة »يونايتد 
برس انترناشونال« أن عددا من الشباب املنتمني 
ألحزاب وقوى معارضة قاموا، بإغالق مبنى 
ديوان عام احملافظة وقاموا بافتراش الشوارع 
احمليطة مببنى احملافظة، اعتراضا على تولي 
م.أحمد شعراوي العضو البارز بجماعة اإلخوان 

املسلمني منصب احملافظ.
ومبوازاة ذلك انتشرت تشكيالت من قوات 
األمن مبحيط مبنى محافظة دمياط الساحلية 
لتأمينه خشية أي محاولة القتحامه من جانب 
أعداد كبيرة قاموا بقطع طريق كورنيش النيل 
الرئيسي مقابل املبنى اعتراضا على تعيني اللواء 

طارق فتحي خضر محافظا لدمياط.
وفي سياق متصل، ذكر مصدر محلي مبدينة 
احمللة الكبرى مبحافظة الغربية أن معارضني 
احتشدوا مبيدان »الشون« الرئيسي احتجاجا 
على تولي القيادي بجماعة اإلخوان املسلمني 

د.أحمد البيلي منصب محافظ الغربية.
وأضاف املصدر أن عددا كبيرا من املعارضني 
قطعوا شــــارع البحر الرئيسي في مدينة طنطا 
)مركز محافظة الغربية( احتجاجا على تعيني 
البيلي، فيما بدأ عدد من احملتجني بالتوافد على 
مبنى احملافظة لتنظيم وقفة احتجاجية هناك.

عواصـــم ـ )وكاالت(: قال وزير اخلارجية 
املصري محمد كامل عمـــرو إن مباحثاته مع 
نظيره اإلثيوبي تادروس أدهانوم كانت صريحة 
وواضحة وبناءة، وهدفت إلى تدشـــني مسار 
سياســـي حلل املشاكل املتعلقة بسد النهضة 

اإلثيوبي.
وأشـــار عمرو في تصريـــح للصحافيني 
املصريني عقب انتهاء جلســـة املباحثات في 
اديس ابابا أمـــس، إلى أن هذا اللقاء يأتي في 
إطار اخلطوة السياسية التي تقوم بها وزارة 

اخلارجية للحفاظ على األمن املائي ملصر.
وقد جاءت زيارة وزير اخلارجية املصري 
الى اديس ابابا بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن 
النقاط اخلالفية بني اجلانبني بعد صدور تقرير 
جلنة اخلبراء الثالثية املعنية بالســـد، وبدء 
محادثات سياسية بني مصر وإثيوبيا والسودان 
حلث اجلانب االثيوبي على تقدمي دراســـات 
ومعلومات اضافية حول سد النهضة والتفاهم 
حول امكانية الوصـــول الى اتفاق بني الدول 
الثالث يقضي بعدم االضرار باحلصص املائية 

لكل من مصر والسودان.
وعلى الصعيد نفسه، أكد املتحدث الرسمي 
باسم وزارة اخلارجية السفير د. بدر عبدالعاطي 
ان املباحثات بني اجلانبـــني جرت في أجواء 

إيجابية.
وكان مصدر ديبلوماسي مصري قد اكد في 
وقت سابق امس أن اجلانبني املصري واإلثيوبي 
اتفقا خالل املباحثات على أهمية احتواء الرأي 
العام في البلدين من خالل التوجيه اإليجابي، 
مشـــيرا الى انه مت االتفاق على »قطع الدائرة 
املغلقة والتصريحـــات املضادة بني البلدين« 
والدخول في املسار السياسي الحتواء املشاكل 
املثارة واملضي قدما في املسار الفني من خالل 

اخلبراء.
وأضاف املصدر أن اجلانب اإلثيوبي أبدى 
مرونة في تنفيذ توصيات جلنة اخلبراء الثالثية 
مبا فيها الرأي الفني حول مواصفات الســـد، 
لكن إثيوبيا أصرت على املضي قدما في بناء 
السد مع األخذ في االعتبار أي دراسات فنية 
تســـتكمل مبا يشـــمل إجراء أي تعديالت في 
مواصفات السد حسبما تنتهي إليه الدراسات 
الفنية بحيث ال يلحق أي ضرر بدولتي املصب 

وهما مصر والسودان.
وأشار إلى أن اجلانب اإلثيوبي ال ميانع في 
تشكيل جلنة فنية من مصر والسودان وإثيوبيا 
حول هذا األمر، الفتا إلى أنه مت توجيه دعوة 
خالل اللقاء لوزير اخلارجية اإلثيوبي لزيارة 

مصر الستكمال املباحثات بني اجلانبني.

مصر وإثيوبيا تتفقان على تدشني مسارين 
سياسي وفني حلل أزمة سد »النهضة«

بالســـفارة املصرية في بيان 
صحافي أنه تقرر بدء صرف 
وتســـجيل  اوراق  وقبـــول 
الشـــهادات  احلاصلـــني على 
املعادلة العربية في االسبوع 
الثاني من شـــهر يوليو، مع 

التأكيد على اآلتي:
1 - ضرورة االقامة الشرعية 
البلد التي حصل  للطالب في 
منها على الشهادة ملدة ال تقل 
التي يحسب على  الفترة  عن 

اساسها مجموع الطالب.
2 - ضرورة وجود جواز 
سفر الطالب مدون به تاريخ 
دخوله وخروجه من الكويت مع 
االطالع على اصل اقامة الطالب 

اثناء حصوله على الشهادة.

بدء التسجيل الختبارات القدرات والشهادات 
املعادلة العربية ألبنائنا في اخلارج بداية يوليو

أعلن املكتب الثقافي التابع 
للسفارة املصرية بالكويت عن 
فتح باب اختبـــارات القدرات 
للكليات التي يشترط القبول 
بها اجتيـــاز هـــذا االختبار، 
وهي: الفنون اجلميلة وتشمل 
»فنون«، »عمـــارة«، والفنون 
التطبيقية، والسياحة والفنادق 
والتربية الرياضية ..الخ«  في 
االسبوع االول من يوليو املقبل، 
وذلك في اطار ســـعي وزارة 
التعليم العالي املصرية احلثيث 
الى التفاعل مع ابناء اجلالية 
املصريـــة بالكويت وتخفيف 
االعبـــاء عليهم واســـتجابة 

ملطالبهم.
الثقافـــي  املكتـــب  وقـــال 

القاهرةـ  وكاالت: قال مصدر عسكري مصري 
إن اجليش لن يستخدم في أي حرب خارجية 

ضد دولة شقيقة.
وأكد املصدر العسكري لوكالة أنباء الشرق 
األوسطـ  أن قدرات وإمكانات اجليش املصري 

حلماية مصر وأمنها القومي فقط.

وقال إن اجليش لن يتدخل في الشـــؤون 
الداخلية للدول األخرى، ولن يتم استدراجه 

أو استخدامه في أي صراعات إقليمية.
وشدد املصدر على أن الصراعات والنزاعات 
داخل الدول األخرى تعد أمورا داخلية للدول 

وليست ضمن مهام اجليش املصري.

 د.منى بسطاوي 

اجليش املصري يؤكد: لن نتدخل
في الشؤون الداخلية للدول األخرى

محكمة إيرانية تستدعي أحمدي جناد
دبي ـ رويترز: استدعت محكمة اجلنايات 

اإليرانية امس الرئيس املنتهية واليته 
محمود احمدي جناد للمثول أمامها بشأن 
اتهامات وجهها خصم له من احملافظني بعد 
أيام من انتخاب اإلصالحي حسن روحاني 

لتولي الرئاسة خلفا له.
واستدعت محكمة في طهران جناد بناء 

على بالغ من علي الريجاني رئيس 
البرملان. ولم تذكر الكثير من التفاصيل عن 

البالغ واكتفت بالقول إن جناد سيواجه 

اتهامات في نوفمبر املقبل.
يذكر انه في فبراير املاضي ألقى احمدي 

جناد كلمة في البرملان وقام بتشغيل 
محادثة مسجلة لشقيق الريجاني قال إنها 

تورط اسم العائلة في جرائم فساد.
وكان لهذه اخلطوة رد فعل عكسي ألن 
التسجيل لم يكن مسموعا بشكل كاف 

ومن ثم طرده الريجاني من القاعة.


