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القاهرة ـ وكاالت: نظمت اللجنة التنســـيقية لـ»جماهير ثورة 25 
يناير« في مصـــر مظاهرات مليونية امس في ميـــدان التحرير أكبر 
ميادين العاصمة املصرية القاهرة وفي جميع ميادين محافظات مصر 
حتت شعار »جمعة اخلالص والتضامن« للتأكيد على مطالب الثورة 
بإسقاط حكومة تســـيير األعمال برئاسة أحمد شفيق، والتعبير عن 
التضامـــن مع ثورات الشـــعوب العربية في ليبيـــا واليمن واملغرب 
والعراق واجلزائر، كما طالب املتظاهرون مبحاكمة الرئيس الســـابق 
حسني مبارك وبتشـــكيل حكومة تكنوقراط من املستقلني وأصحاب 
الكفاءات واالفراج عن باقي املعتقلني السياســـيني ومسجوني احملاكم 
االســـتثنائية وحل جهاز أمن الدولة. ومصادرة جميع أمواله وأموال 
وزوجته وجنليهما وزوجتيهمـــا، ورد تلك املبالغ إلى خزينة الدولة 

باعتبارها أموال الشعب.
كما طالب احملتشدون بامليدان مبحاكمة رموز النظام السابق مثل 
صفوت الشريف، وزكريا عزمي، ومفيد شهاب، وأحمد فتحي سرور، 

ومصادرة أموالهم أيضا لصالح الشعب الكادح.
وردد احملتشـــدون العديـــد من الهتافات املعبـــرة عن مطلبهم من 
بينها )الشـــعب يريد محاكمة الرئيس(، ورفعوا الفتات مكتوبا عليها 
)مبارك.. عايزين فلوسنا(، و)الشعب يريد فلوس الرئيس(، رافعني 
األعالم املصرية وطالبت اللجنة التنســـيقية بتشكيل جلان قضائية 
مســـتقلة مطلقة الصالحيات لإلسراع في محاسبة املتورطني في قتل 
الثوار وتعذيبهم واملتسببني في الفساد الذي تفشى خالل الثالثني عاما 
املاضية. وهدد شباب ائتالف ثورة 25 يناير بالعودة إلى االعتصام في 
ميدان التحرير في حال عدم تنفيذ مطالبهم. في املقابل، حذر املجلس 
العســـكري االعلى من مخططات االثارة والفوضى أو رفع شـــعارات 

غريبة على املجتمع املصري.
وأكـــد املجلس فـــي بيان له انه يراقب ما يحدث وانه يســـير على 
خطوات تنفيذية لتحقيق مطالب ثورة شـــباب 25 يناير وانه يتخذ 
كافة االجراءات لتنفيذ تعهداته. الى ذلك، دعا الداعية محمد جبريل إلى 
تدمير احلزب الوطني الذي وصفه بـ »الفاسد« والذي زور االنتخابات 
البرملانية في كافة احملافظات املصرية. كما دعا رؤساء الصحف القومية 
واإلعالم املصري الى أن يغيروا من سياســـاتهم، وغرس قيم الكرامة 

في نفوس الشباب.
وطالـــب جبريل خالل خطبة اجلمعة امـــس بإقالة وزير الداخلية 
احلالي ألنه مت تعيينه في النظام الســـابق، كما طالب الشرطة بإغالق 

ملف االعتقاالت واالغتيال، مؤكدا في نفس الوقت أن تكون مهام الشرطة 
احلفاظ على أمن الوطن.

كما دعا الشـــيخ محمد جبريل إلى محاسبة رموز النظام السابق 
مثل صفوت الشـــريف وزكريا عزمي وأحمد فتحي سرور وكل رموز 

البلطجة والفساد.
وأشار إلى أن الشعب املصري الثائر أراد أن يرفع رأسه أمام العالم 
وان يتم تنفيذ مطالبه، مؤكدا أن املتظاهرين سيبقون في ميدان التحرير 
جمعة بعد جمعة حتى يتم حتقيق املطالب املشروعة، مشيرا إلى أن ما 
حدث في االيام املاضية هو جتسيد إلرادة اهلل للقضاء على الفاسدين، 

قائال »إن هذا نهاية طبيعية لكل فاسد«.
كما اعرب جبريل عن تضامن كافة الشعب املصري مع االخوة في 
ليبيا، مطالبا إياهم بالصمود في سبيل احلق حتى يتم حتقيق مطالبهم، 
واختتم جبريل اخلطبة بالدعاء »اللهم احفظ دماء املســـلمني«، »اللهم 
احفـــظ دماء االخوة في ليبيا«، »اللهم انتقم من القذافي«، »اللهم وحد 

كلمتنا وثبتنا على احلق«.
في نفس الســـياق، تظاهر عشـــرة آالف مصري من أهالي مدينة 
العريش في ســـيناء أمس عقب صالة اجلمعة وذلك تأييدا للثورة في 
ليبيـــا وكذلك للمطالبة بعزل رئيس الـــوزراء املصري املعني من قبل 

الرئيس املخلوع املصري حسني مبارك.
ودعت إلى تلك التظاهرات جلنة حماية الثورة في العريش والتي 

تضم قوى املعارضة واملستقلني في العريش.
وقامت اللجنة ومبشاركة بعض اجلمعيات االهلية املدنية والنقابات 
الصحية بعمل حملة تبرعات بالدماء من أجل إرســـالها الى ليبيا عن 
طريق منفذ السلوم وجتاوب اهالي العريش مع تلك احلملة وفي عاصمة 
الثغر جتمع عدة آالف من املواطنني في ســـاحة مسجد القائد إبراهيم 
بوســـط اإلسكندرية امس عقب الصالة وانضمت إليهم مسيرة أخرى 
من الكاتدرائية املرقســـية للتعبير عن وحدة الوطن رافعني شعارات 

»مصر فوق اجلميع«.
وطالب املتظاهرون بسرعة اإلفراج عن املعتقلني السياسيني ومحاكمة 
املسؤولني املتورطني في بعض قضايا الفساد، فضال عن املطالبة بحل 

احلزب الوطني الدميوقراطي واستقالة احلكومة.
وتضمنت الوقفة االحتجاجية التعبير عن التأييد الشعبي للشعب 
الليبـــي ورفعوا األعالم الليبية إلـــى جانب العلم املصري منادين 

بضرورة وقف االعتداء على املواطنني ومحاكمة املتورطني فيه.

قال وزير اخلارجية املصري 
أبوالغيط عـــن كيفية  أحمـــد 
الثورة  اســـتكمال جناحـــات 
املصريـــة، انطالقا من اعترافه 
بأنها أحدثت حتوالت جوهرية 
في املجتمـــع املصري ال ميكن 
التراجع عنهـــا، إال أنه أكد في 
الوقت ذاته أن ما حققته ثورة 
الشـــباب اليزال »قشرة على 
الســـطح«، مضيفا »ومع ذلك 
فالثورة في رأيي جنحت، ألنها 
حققت ملصر حتوالت رئيسية 
ال ميكـــن أن يتم التراجع عنها 
ولن يتم ذلك، »25 يناير« ثورة 
غير مسبوقة ويجب أن حتقق 
أهدافها بالكامل من خالل تأمني 
التحول إلى مجتمع دميوقراطي 
كامل يقوم على تعددية وعلى 
انتخاب  أحزاب قوية وعلـــى 
لرئيس جمهورية بالتنافس، مع 
تعديل الدستور وتعديل قانون 
األحزاب، وضمان حقوق اإلنسان 
والشفافية، ومن حق الشعب 
أن يسأل أين ميزانيتكم وأين 
إنفاقكم، ويطالب بالشفافية في 
كل ما يتعلـــق بأداء احلكومة. 

وآمـــل أال تتحـــول الثورة إلى 
اصطياد للبشر وإلى محاولة 
القضاء على اآلخر الذي نختلف 

معه.
وطالب ابو الغيط املصريني 
باالستمرار في العمل لتحقيق 
باقي املطالب الشعبية، وعدم 
اصطياد األشخاص وضرورة 
»نســــيان كل ما فات« تشــــبها 
مبا حدث في جنــــوب أفريقيا 
الفصل  عقب ســــقوط نظــــام 

العنصري. 
السابق  الرئيس  وعلى ذكر 
حسني مبارك، قال أبوالغيط في 
حوار مع جريدة »املصري اليوم« 
املستقلة »آخر اتصال أجريته 
مــــع الرئيس مبــــارك كان يوم 
التنحي، وحسب علمي  جمعة 
فإن الرئيس مبارك ال يرغب في 
تلقي أي اتصاالت من أحد ألنه 

يريد أن يكون مبفرده«.
وحتدث وزير اخلارجية عما 
سماه »حتالفا غير مقدس« بني 
واشنطن وطهران أثناء أحداث 
الثورة املصرية، واســــتطرد: 
لقد نشــــأ بالفعل حتالف غير 

مير في شارع اخلليفة املأمون 
في اجتاه روكسي، كان يضم 3 
ســــيارات، وان السيارة األولى 
تعرضت الطالق نار كثيف من 
مجموعة كانت تستقل سيارة 
اسعاف، وان احلادث اسفر عن 
مصرع اثنــــني احدهما حارس 
الذي قتل  سليمان الشخصي، 
في احلال، بينما تعرض السائق 
إلصابة بالغة نقل على أثرها الى 

املستشفى.
واكــــدت املصــــادر ان طاقم 
احلراسة لنائب رئيس اجلمهورية 
قام بعملية خداع أثناء ســــير 
املوكب، وذلك بتخصيص سيارة 
سليمان ألفراد احلراسة بينما 
اســــتقل نائب الرئيس سيارة 

أخرى.
وقالت املصــــادر ان جميع 
املعتدين على موكب ســــليمان 
قتلــــوا في احلــــال، وفي موقع 
احلادث، ووفقا لتحقيقات أولية 
متت مع أحد تشكيالت احلرس 
التــــي تعاملت مع  اجلمهوري 
املعتدين فإنهم أطلقوا النار عليهم 
مباشرة بعد سماع أصوات اطالق 

املجتمع املصري، وأرى أن الكثير 
من التشريعات املقبلة هي التي 
سوف حتكم املسار في مصر، 
وإحدى أهم النقاط التي يجب أن 
يركز عليها اجلميع ليست فقط 
تعديل الدستور أو االنتخابات 
الرئاسية والبرملانية وإمنا تأمني 
األحزاب القادرة على أن حتصل 
على دعــــم املواطــــن املصري، 
الوطني ضرب ضربا  فاحلزب 
مبرحا، و»اإلخوان املســــلمني« 
جاهزة لالنطــــالق، وال توجد 
أحزاب ذات تأثير، كل هذا يفرض 
على اجلميع أن يسعى إلعادة 
تأهيل ذاته وتأمني إمكانياته«.

ونشرت »املصري اليوم« على 
معلومات جديدة حول محاولة 
التي تعرض  الفاشلة  االغتيال 
اللواء عمر سليمان، نائب  لها 
رئيس اجلمهورية السابق، في 
منطقــــة منشــــية البكري يوم 
29 ينايــــر املاضي، عقب حلفه 
اليمني الدستورية نائبا ملبارك 

مباشرة.
وقالت مصــــادر مطلعة ان 
موكب عمر سليمان، الذي كان 

متابعة سجل حقوق اإلنسان في 
مصر، وكلها مسائل مطروحة 
ونحن على استعداد للنظر فيها 
بكل مرونة وانفتاح وذلك ألن 

مصر تغيرت اآلن.
وحول الشكوك التي تتعلق 
الديني على  التيار  بســــيطرة 
السلطة، قال ابو الغيط »أشك 
في سيطرة التيار الديني على 
األمور في مصر، ويجب هنا أن 
نضع التيار الديني في حجمه 
احلقيقي وبنسبته املتكافئة في 

عن رغبة دولهم في منح مصر 
مســــاعدات لتعزيز قدرتنا في 
املسار الدميوقراطي، ونحن من 
جانبنا نقول لهم أهال وســــهال 
نحن مســــتعدون لذلك ولكن 
املسار الدميوقراطي املجرد من 
لقمة العيش منقوص، وبالتالي 
نحن نطلب منكم االستثمارات 
جنبا إلى جنب مع ما ترغبون 
فيه من منح لنشــــطاء حقوق 
اإلنسان في مصر، التي ترغب 
في الرقابة على االنتخابات أو 

مقدس بني طهران وواشــــنطن 
في تلك الفترة، ولم تكن الدماء 
املصرية هي من يرعونها، خاصة 
اإليرانيــــني، فقط ينظرون إلى 
حتقيق مصاحلهم على حساب 

مصر.
وردا على سؤال حول دور 
وزارة اخلارجية في املستقبل، قال 
ابو الغيط »تلقينا اتصاالت من 
العديد من دول العالم، على رأسها 
الواليات املتحدة ودول االحتاد 
األوروبي يبدون فيها استعدادهم 
لتقدمي منح ومساعدات ملصر، 
إال أننا أكدنــــا لهم أننا ال نقبل 
املنــــح أو املســــاعدات، فمصر 
كبيرة بإمكانياتها، ولكن نحن 
نرغب في املزيد من االستثمارات 
املباشرة ومزيد من السائحني 
لتعويض اخلســــائر التي مني 
الســــياحة املصري،  بها قطاع 
ونطلب منهم رفع احلظر على 
مواطنيهم اخلاص بالسفر إلى 
مصر. ونعمل في الوزارة على 
تأمني أكبر قدر من االستثمارات 
األجنبية وليس املعونات، وبعض 
الغربيني يتحدثون  املسؤولني 

النار، وأنهم ظنوا أن بلطجية 
سرقوا سيارة اسعاف وقاموا 
بترويع املواطنني في هذه املنطقة 
احلساسة. واضافت املصادر ان 
طريقة قتل طاقم سيارة االسعاف 

متت في احلال.
وربطت املصادر بني محاولة 
اغتيال سليمان وتكثيف احلراسة 
حوله خالل االيام التالية، وقالت 
انــــه مت تكليف عدد من ضباط 
القوات املسلحة بتأمني سليمان، 
وبينهم املقدم حســــني شريفي 

الذي كان يقف دائما وراءه.
ان  اليوم«  وأكدت »املصري 
اللــــواء عمر ســــليمان يعيش 
في منزلــــه اآلن، وأنه ال يؤدي 
أي مهام رسمية خالل املرحلة 
االنتقالية، وأن صلته انقطعت 
بجهاز املخابــــرات العامة رغم 
أنه هو الذي اختار اللواء مراد 
موافي خلالفته في رئاسة اجلهاز 
عقب توليه منصب نائب رئيس 
اجلمهورية، وقالــــت املصادر: 
»سليمان يؤمن بالعمل املؤسسي، 
ولذلك فهو ال يتدخل حاليا في 

عمل املخابرات«.

القاهرة ـ أ.ش.أ: تقليد جديد طبقه د.احمد شفيق رئيس مجلس 
الوزراء ألول مرة في اجتمـــاع املجلس أمس األول حيث مت ترتيب 
الوزراء على مقاعدهم بنظام احلروف األبجدية وليس بترتيب األقدمية 

كما هو املعتاد في جميع اجتماعات مجلس الوزراء.

واوضح د.مجدي راضي املتحدث باســـم مجلس الوزراء ان هذه 
اخلطـــوة تهدف الى االندماج التدريجي بني الوزراء القدامى واجلدد 
واالبتعاد عن الرســـميات والتأكيد علـــى جماعية العمل بني وزراء 

احلكومة.

عالء مبارك شريهان

أحمد أبوالغيطعمر سليمان

غادة عبد الرازق

)أ.ف.پ( االعالم الليبية واملصرية ترتفع في التظاهرة املليونية في ميدان التحرير أمس 

»جماهير ثوار 25 يناير« حددوا عدة مطالب وحذروا من التباطؤ في تنفيذها.. ودعموا الثورات العربية

»جمعة الخالص والتضامن«: مليونية لمحاكمة مبارك ورحيل الحكومة

أخيرا بعد صمت طويل، خرجت غادة عبد الرازق لتعلن 
تأييدهـــا لثورة »25 يناير« هكذا. دخلت قائمة الفنانني 
املتراجعني عن تصريحاتهم املضادة للثورة، متناسية 
أن ما صرحت به على القنوات الفضائية صار منتشـــرا 
على املواقع االلكترونية بالتسجيالت الصوتية، وكانت 
املمثلة املصرية وصفت شباب التحرير بـ »ناكر للجميل«، 
مما جعلها تتربع على القائمة السوداء ألعداء الثورة من 
الفنانني. وصرحت ملجلة زهرة اخلليج قائلة: لم اهاجم 
الثورة لكني خرجت ألنادي باالســـتقرار واالمان وعدم 
اهانة الرئيس، فأنا ضد اهانة الكبار، سيما انه تعرض 
إلهانـــات بالغة وعبارات ال تليق بنا كشـــعب مصري، 
وكنت اخشـــى التدمير والتخريب في البلد، فضال عن 
انني كنت اخاف على شباب التحرير، كان ابن شقيقتي 
يشارك في تلك التظاهرات، لذلك لم ارفضها لكنني رفضت 
االهانة! كما رفضت فكرة وجود قائمة سوداء تضم فنانني 
محددين، قائال: »من حق كل شخص ان يعبر عن وجهة 
نظره بطريقته، وأرى انني مارست حريتي في التعبير 

عن رأيي وينبغي لآلخر تقبل رأيي«.
وبذلك، تنضم غادة الى قائمـــة الفنانني املتراجعني 
عن آرائهم السابقة التي هاجمت الثورة بعدما تعرضت 

حلملة هجوم عنيفة دعت الى مقاطعة اعمالها.

المجلس العس�كري األعل�ى يحذر من مخطط�ات اإلثارة.. ومحم�د جبريل يدع�و إلى تدمير الح�زب الوطني

ألول مرة في مجلس الوزراء: الجلوس وفقًا لألبجدية

غادة عبدالرازق تتراجع.. وتؤيد الثوار:
كنت أخشى التدمير وتخريب البلد!

تفاصيل محاولة اغتيال عمر سليمان: الحادث تم عقب حلفه اليمين كنائب للرئيس والمنفذون ُقتلوا في الحال

أبوالغيط: مبارك يريد البقاء بمفرده وال يريد اتصاالً من أحد 

االهتمام باألمر زاد بعد مداخلتها مع محمود سعد

شائعة عالقة شريهان وعالء مبارك تتخطى 700 ألف ب� »غوغل«
احلديث عن ظلم النظام يشـــير الى وجود ثأر بينها 

وبني عائلة مبارك.
وبينما يتحدث اجلميع عـــن توقعات، أكدت مها 
عبداهلل على منتدى »مرايا« ان شـــريهان ستتحدث 
قطعا عن هذا املوضوع، وقالت: سبحان اهلل ستظهر 
فضائح عائلة مبارك بعد السقوط، ربنا ينتقم من كل 

ظالم في هذه الدنيا.
كانت الفنانة املصرية املعتزلة شريهان قد قالت 
انها استردت مصريتها بعد ثورة شباب »25 يناير« 
وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرة الى 
أنها رأت أرواح شهداء الثورة حلظة التنحي ترفرف 

في السماء ابتهاجا باحلرية.
وأوضحت أنها رأت خالل الثورة الرعب في أعني 
اإلسرائيليني، والتوتر لدى األميركيني، وتغير معاملة 

العالم ملصر ونظرتهم لها.
وتابعت الفنانة املصرية ان كل قطرة دم سالت من 
الشباب ترى أمامها أحد أفراد النظام السابق، مشيرة 
الى ان الشـــباب الطاهر قدموا أرواحهم فداء للثورة 

العظيمة وللشعب بأكمله.

وقالت العضوة »وردة مصر« على منتدى )وردات(: 
»أتوقع مفاجآت ستكشفها شريهان باللقاء«.

وأشـــارت نفس العضوة الى تواجد شريهان في 
ميدان التحرير مع املتظاهرين في أول ظهور لها منذ 

إصابتها بالسرطان.
وأضافت: خروج شريهان الى امليدان وحماسها في 

كشـــف محرك البحث »غوغل« عن شغف جمهور 
االنترنت مبعرفة حقيقة الشائعات التي راجت حول 
العالقة التي جتمع الفنانة شـــريهان مع عالء مبارك 
جنل الرئيس املصري الســـابق، حيث تعطي جملة 

»شريهان وعالء مبارك« أكثر من 700 ألف نتيجة.
وزاد االهتمـــام مبعرفة تفاصيل هذه العالقة بعد 
املداخلة التلفونية لشـــريهان مـــع االعالمي محمود 
ســـعد في برنامج »مصر النهاردة« على التلفزيون 
املصري يوم 13 اجلاري، والتي وعدته فيها بالظهور 
معه قريبا في حوار طويل، مشترطة احلديث في كل 

االمور بحرية ومن دون قيود.
وينتظر اجلمهور أن حتسم الفنانة شريهان خالل 
هذه املقابلة مدى صحة الشائعة التي التزال ملتصقة 
بها، وتتحدث عن وجود عالقة جمعتها بنجل الرئيس 
املصري السابق عالء مبارك، وان هذه العالقة لم تكن 
مقبولة عند أسرة مبارك التي قيل انها دبرت حادث 
سقوط شريهان من شرفة شقة باالسكندرية منذ 15 
عاما، وهو احلادث الذي ســـبب لها كسورا في عظام 

الظهر، وكاد يؤدي الى شللها.


