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قــال رئيس حركة النهضة التونسية راشد 
الغنوشي: إن حركته خرجت من الحكومة ولم 
تخرج من الحكم، وأوضــح في حــوار لصحيفة 
"الــشــرق األوســــط" ، إن الــحــركــة خــرجــت من 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لكنها لــم تــخــرج من 

التشريعية.
وشــدد الغنوشي بلقول إن "تجربة سنتين 
كشفت لنا أن البناء الوطني ال يزال هشًا ال يتحمل 
الصراع المفتوح بينه وبين سلطة ومعارضة، 
حتى كادت التجربة التونسية في العام السابق 

تنهار، خاصة بعد ما حدث في مصر، ولم ينقذ 
الوضع إال خروج النهضة من السلطة إلى حكومة 
محايدة"، مؤكدًا "هذا الذي أنقذ الوضع ونحن 
أقدمنا على أن نضحي بالسلطة من أجل شيء 

أثمن في تونس وهو االنتقال الديمقراطي".

الغنوشي: لم ينقذ تونس  إال خروجنا من الحكومة

األسد : المشاركة المرتفعة في االنتخابات 
رسالة قوية للغرب

باالمس الثامن من يونيو ٢٠١٤م بدأ أبناء 
الشعب المصري العظيم محطة جديدة 
ظلوا يترقبونها بكل جوارحهم والمتمثلة 
بالتبادل السلمي للسلطة وتسليم المستشار 
عدلي منصور الرئيس المصري المؤقت 
ـــذي ادى الرئيس  ــاســة الــجــمــهــوريــة ال رئ
لــفــتــاح السيسي اليمين  المنتخب عــبــدا
الدستورية إيذانًا بمباشرة سلطاته وتنفيذ 
برنامجه الطموح الذي يأمل من خالله شعب 
مصر بناء وطنهم وتجاوز ماضيهم القريب 
بكل ماحمله من مــآٍس ومحن جــراء حكم 
جماعة االخــوان المسلمين الذي ذهب الى 
غير رجعة بعد ان رمــاه هــذا الشعب في 

مزبلة التاريخ.
ومــع ساعة هــذا الحدث التاريخي يحق 
ــفــرح وان يستبشر  لــشــعــب مــصــر ان ي
ــوضــاء اســتــنــادًا للتطورات  بمستقبله ال

االيجابية على ارض الــواقــع التي تتوالى 
بالبشرى والخير، فضًال عن أشكال الدعم 
والمساندة من اخوانهم العرب خاصة من 
السعودية ودولـــة االمــــارات، فــإن االســرة 
الدولية أعلنت عن عودتها لدعم مصر 
بقوة، فهاهو االتحاد االوروبي يكسر صمته 
ويبدي استعداده الستئناف برنامج التعاون 
االقتصادي واالنمائي مع مصر بعد أكثر من 
ثالثة أعوام من تعليق هذا البرنامج، وأبدى 
البنك الدولي وصندوق النقد استعدادهما 
ــقــروض  لتلبية احــتــيــاجــات مــصــر مــن ال
الميسرة لتمويل مشروعات التنمية والحد 

من الفقر وغيرها من المجاالت..
وعلى المصريين ان يفتخروا بخيارهم 
الديمقراطي الــذي ارتضوه، فقد اجبرت 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة كــل الــعــالــم بدوله 
ومؤسساته ومنظماته المدنية على احترام 

ارادة المصريين فنزاهة االنتخابات الرئاسية 
وشفافيتها لم تــدع مجاًال للتشكيك في 
نتيجتها بــشــهــادة المراقبين -دوليين 
ــًاَ- مما انعكس على هــذه التجربة  وعــرب
بايجابيات كبيرة على طريق إخراج البالد 
من حاالت االحتقان والتراجع االقتصادي 
خاصة بعد التجربة االخوانية الفاشلة والتي 
تستلزم من العهد الجديد بقيادة الزعيم 
والرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي 
المزيد من االرادة والعمل المخلص حتى 
تعود مصر كما كانت قوية في وحدتها 
وفي اقتصادها وتنميتها وقوية كما كانت 
في محيطها العربي، حيث ان ضعفهم من 
ضعفها وقوتهم من قوتها كما ثبت على 

الدوام في تاريخهم الحديث والمعاصر.
ـــذي شهد  وعــلــى الصعيد االفــريــقــي وال
ــعــالقــة بين  فـــتـــورًا غــيــر مــســبــوق فـــي ال

االتــحــاد االفريقي ومصر خــالل السنوات 
الماضية رغــم أهمية تلك العالقة التي 
تعتبر استراتيجية للطرفين، وعلى ذات 
الصعيد تفيد األنباء بأن االتحاد االوروبــي 
سيضع تقييمه النهائي لتطور االحــداث 
فــي مصر نهاية هــذا الشهر خاصة على 
مستوى االلتزام بخريطة المستقبل تمهيدًا 
الستئناف أتشطته البالغة األهمية لمصر 

وشعبها.
وبحسب ماتناولته الصحافة المصرية 
استنادًا الى تصريحات مسئولين بارزين 
في االتحاد االفريقي بأن األمر بات محسومًا 
لمصلحة مــصــر اســتــنــادًا لتقييم مسار 
المرحلة الثانية من خريطة المستقبل حيث 
ان التطورات االيجابية التي تحققت بنجاح 
المرحلة الثانية وانتخاب الرئيس جديرة 
ببث التفاؤل واألمل في نفوس كل الشعب 

المصري.
وكما ظل الرئيس المنتخب عبدالفتاح 
السيسي يــردد ويؤكد ومعه قناعات كل 
أبناء مصر فإن المرحلة الجديدة هي للعمل 
والبناء بعزيمة وارادة واخالص بعد ان يرموا 

< تلقى الرئيس المصري  عبدالفتاح السيسي 
خـــالل األيـــــام الــمــاضــيــة اتـــصـــاالت مـــع عـــدد من 
المسئولين الدوليين وزعماء العالم لتهنئته بالفوز 

باالنتخابات الرئاسية.
وأشــادت كرستين الجــارد مدير صندوق النقد 
الدولي في اتصال هاتفي مع السيسي بنزاهة العملية 
االنتخابية وشفافيتها ونسب المشاركة المرتفعة 
للناخبين، وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون 

مع مصر والصندوق الدولي خالل المرحلة المقبلة.
وعبرت كاترين آشتون الممثلة العليا للسياسة 
الخارجية بــاالتــحــاد االوروبــــي عــن رغبة االتحاد 
االوروبـــي في العمل عن كثب مع مصر.. وأكــدت 
ثقتها في قدرة المصريين  التغلب على المصاعب 
التي تواجههم ووصفت االنتخابات الرئاسية بأنها 

خطوة في تنفيذ خريطة المستقبل..

< تشهد العديد من المدن الليبية مظاهرات حاشدة  ضد االرهــاب في كل 
المدن الليبية.

ودعا المتظاهرون في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية لضرورة القضاء على 
الجماعات التكفيرية بكافة أشكالها في مختلف المدن والقضاء على المتشددين 

الذين اليؤمنون بالتعايش مع اآلخر.
وشدد المتظاهرون على ضرورة رحيل المؤتمر الوطني فورًا «يسيطر عليه 
جماعة االخوان» الذي كان مصدرًا لنزيف الدم في ليبيا ويطالب المتظاهرون بإجراء 
انتخابات وتفكيك التشكيالت غير الشرعية وتسليم أسلحتها للجيش الوطني بما 
يعجل االنتقال من الثورة الى بناء الدولة ومؤسساتها وبضرورة تجهيز وحدات 
الجيش والشرطة باالمكانات الالزمة لتمكينها من القيام بدورها في الحفاظ على 
األمن واالستقرار واخالء معسكرات الجيش من التشكيالت غير المنضوية تحت 

أجهزة الدولة الرسمية.

< أحداث جسام شهدها تاريخ مصر المعاصر، تغلب عليها المصريون بصبر وجلد وارادة 
كبيــرة التليــن وهم يمضــون بثورتهم خطــوة خطوة علــى طريق خريطــة الطريق التي 

رسموها لبناء وطنهم من أجل مستقبل زاهر ومشرق..

اشادات بنجاح االنتخابات

السيسي : مصر حريصة على بناء شراكة حقيقية مع دول العالم

«مسيرات غضب» تندد 
باإلرهاب في ليبيا

< شدد الرئيس السوري بشار األسد على ان نسبة المشاركة العالية في االنتخابات الرئاسية «تشكل رسالة قوية للغرب وللدول المتورطة بالحرب 
على سوريا، بأن الشعب السوري شعب حي ومصمم على تقرير مصيره بنفسه وهو يتطلع دائمًا نحو المستقبل».

وبالتزامن مع المشهد االنتخابي الذي شهدته سوريا، حقق الجيش السوري تقدمًا وصف بالمهم على المدن بريف دمشق، كما سيطر على المرتفعات 
بمحيط قمة النبي يونس في ريف الالذقية..

عباس: اإلمارات الدينية 
عنوان االنقسام للعالم العربي 

أكـــد الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عباس 
السبت أن "ما حدث في ٣٠ يونيو أنقذ المنطقة 
ــارات الدينية  من الفوضى"، مشيرا إلى أن اإلم
الصغيرة هى "عنوان االنقسام للعالم العربي 

واالسالمي".
وقال الرئيس أبومازن، في مقابلة تلفزيونية 
بثتها قناة "صدى البلد" "أن كل العرب كانوا 
يدافعون عن أنفسهم عندما أيدوا ما حدث في 

مصر من إزاحة لالخوان عن الحكم".

 مضيفا "إن مصر مرت بتجربة قاسية جدًا 
لكن المصريين تجاوزوها بنجاح".

ولفت الرئيس الفلسطيني إلى "أن من يحكم 
على صالحية حكم اإلخوان في مصر هو الشعب 
المصري نفسه وليس أمريكا، مشيرا إلى أن ثورة 
٣٠ يونيو كانت حركة شعبية واسعة دعمها 

الجيش المصري". 
وأن "إنجاز الخطوة الثانية في خارطة الطريق 

يعد بمثابة انتصار لكل العرب".

مصر تسطر حدثِا تاريخيا لالجيال

ثاني انتقال سلمي للسلطة في الوطن العربي


