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دعوة لـ »جمعة إنقاذ الثورة«.. و»ثورة الغضب الثانية«

إحالة مبارك وعالء وجمال وحسني سالم إلى محكمة اجلنايات

..وشعار ثورة الغضب الثانية على الـ »الفيس بوك«

بعد إصابته بـ 200 طلقة في 25 يناير.. مصعب الشاعر من أملانيا: 
أنا عايز بندقية علشان أعمي مبارك والعادلي

أبدى مصعب الشاعر أخصائي القلب مبعهد القلب 
القومي وأحد مصابي ثورة 25 يناير، في حديثه 

مع اإلعالمي محمود سعد، استياءه من بطء 
وهزلية محاكمة املتهمني بقتل الثوار، مستنكرا 

تعويض أهالي الشهداء واملصابني ماديا.
أوضح مصعب الشاعر ـ خالل مداخلة هاتفية 

لبرنامج في امليدان املذاع على فضائية التحرير 
ـ أنه يعالج حاليا في أملانيا، حامدا اهلل على جناح 

الثورة املصرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن احلكومة 
وأعضاء النظام السابق لم ينصتوا ألحد وهو 
األمر الذي دفع اجلماهير إلى القيام بثورتهم.

وأوضح أنه قابل أحد زمالئه وقد فقد عينيه في 
املظاهرات ويدعى أحمد وقال له: مصر محتاجانا 

تاني يا أحمد« فرد عليه: »واحنا نشيلها تاني على 
كتافنا«.

وحتدث عن جمعة الغضب، حيث خرج في 
املظاهرات التي انطلقت من شارع جامعة الدول 

العربية، مضيفا أن األمن حينها منع سيارات 
اإلسعاف من الوصول إلى كوبري قصر النيل 

لنقل املصابني، وهو األمر الذي دفع الشباب إلى 
نقلهم في سيارات املارة.

وانتقد الشاعر بعض من وصفهم بـ »كبار رجال 
مصر«، مشيرا إلى رفضهم نقل املصابني في 

سياراتهم أثناء املظاهرات، ناعتا ذلك املوقف بـ 
»العار«.

وسرد مصعب الشاعر موقف رآه بعينه فوق 
كوبري قصر النيل، حيث أوضح أن شابا من 

املتظاهرين أصيب بطلقتني في قدمه وطلب 
استشارته بصفته طبيب حيث قال الشاب له: 

»أروح املستشفى أشيل الطلقتني األول وأرجع 
تاني وال أكمل في املظاهرة وبعدين أشيل 

الطلقتني؟!«، مؤكدا أن ذلك املوقف يدل على عزم 
وقوة الشباب الذي شارك في الثورة دون اخلوف 

من املوت أو اإلصابة أو االعتقال.
وأشار مصعب الى أنه أصيب بطلقتني في قدمه 
كادا يتسببا في بترها أثناء تواجده أعلى كوبري 
قصر النيل، مضيفا ان ضابطا في الشرطة كان 
مير على املصابني املمدين على الكوبري، وقال 

للجندي الذي يرافقه »اللي مات سيبك منه وشوف 

غيره«.
وأضاف ان الشباب حملوه ووضعوه في سيارة 
ميكروباص لنقله إلى املستشفى فأوقفهم ضابط 

في أمن الدولة بصحبة عدد من أمناء الشرطة 
وحطموا امليكروباص وقال الضابط للسائق: 

»علشان حترم تساعد حد منهم )املصابني( تاني«.
وأوضح أن سائق امليكروباص أوقف سيارة 

إسعاف ومت نقله فيها ليفاجأ بوجود 7 مصابني 
بها على الرغم من أن السيارة الواحدة مخصصة 

حلمل مصابني فقط على األكثر، مشيرا الى أنه 
طالب املسعف بنقله إلى املستشفى فأكد له أنه من 
الصعب القيام بذلك ألن أفراد األمن يستهدفونهم 

بإطالق الرصاص عليهم.
وفي نهاية املطاف وصل إلى املستشفى ووضع 

في العناية املركزة، وتشاء األقدار اإللهية أن يلتقي 
بزميل له في الدراسة ليطالبه بإبالغ أسرته بأنه 
يرقد في املستشفى لصعوبة قيامه بذلك بسبب 
تعطل شبكات احملمول، فحاول زميله االتصال 
عبر الالسلكي اخلاص بالطوارئ املتواجد في 

املستشفى واخلاص بالتواصل مع املستشفيات 
األخرى، إال أنه فوجئ بان وزارة الصحة قامت 
أيضا بتعطيله، مطالبا مبحاسبة وزير الصحة 

السابق قانونيا على هذه الواقعة.
وأكد أنه أصيب بأكثر من 200 طلقة خرطوش 

في أنحاء متفرقة من جسده وذلك حسب التقرير 
الطبي الذي أعدته املستشفى األملانية التي يعالج 

بها حاليا.
وتساءل: »مبارك هيتعالج نفسيا طيب فني العالج 

النفسي للجرحى«، وأضاف معقبا على احلكم 
القضائي اخلاص بتعويض املصابني وأهالي 

الشهداء ماديا: »أنا عايز بندقية وعايز أعمي مبارك 
وأخلي العادلي يعيش بقية حياته أعمى وعايز 
أضرب طلقات في الضابط اللي خالني كده«.
واختتم الشاعر حديثه باالستغراب من عدم 

محاسبة ضباط األمن املركزي وأمن الدولة الذين 
تسببوا في قتل الثوار في أحداث 25 يناير، قائال: 
»لو أنا ابن املشير طنطاوي لو أنا ابن وزير العدل 

لو أنا ابن القاضي اللي بيحكم كان هيبقى ده 
التحقيق؟!«.

بالغ رسمي.. مبارك يهدد 
شخصية سيادية بنشر فضائحه

حنان ترك تقود مظاهرة
ضد التدخني والفتنة الطائفية

تقدم د.ســـمير صبري احملامي ببالغ إلى النائب 
العام ضد محمد حســـني مبارك الرئيس الســـابق 
التهامه بتهديد شـــخصية سيادية بنشر فضائحه، 
لو نقلت سوزان زوجته للسجن، وذلك حسبما جاء 

في تصريحات صحافية.
وأبدى د.ســـمير صبري فـــي تصريح لصحيفة 
»الدســـتور« خوفه مـــن أن يطالب مبـــارك بوقف 

احملاكمات.
وأضاف أن مبارك هدد بفضح مسؤولني كبار إذا 
لم يتم وقف احملاكمات، ومبديا خوفه من أن يطالب 

هؤالء املسؤولون الكبار بالسفر خارج مصر.
وطالب صبري هذه الشـــخصيات بالرد بشـــكل 
عملي على اتهامات مبارك من حيث كونها حقيقة أم 
ال. وإن لم يكن مبارك صرح بذلك فعليهم مبقاضاة 

الصحف التي نشرت هذا اخلبر.

امليادين العامة.
وانتقدت حمــــدي ما وصفته 
العســــكري  بتجاهــــل املجلــــس 
الشــــعب والثوار  احلاكم ملطالب 
ودماء الشهداء الطاهرة واالنفراد 
بصناعة القرار وصياغة القوانني 

دون حوار.
كمــــا اشــــارت الــــى ارتفــــاع 
وتيــــرة االعتقــــاالت واحملاكمات 
العســــكرية للمدنيــــني وخطف 
السياسيني ومحاكمتهم  النشطاء 

كالبلطجية.
وطالبت احلركة بإشراك ممثلني 
عن كل القوى السياسية في صياغة 
القوانني والتشريعات احملددة لشكل 
النظام السياسي في مصر والقوانني 
احلاكمة للفترة االنتقالية ونظام 

االنتخابات.
كما طالبت بتأجيل االنتخابات 
البرملانية حتى وضوح هذا النظام 
االنتخابــــي والبدء فــــي إجراءات 
الدستور اجلديد بترشيح  وضع 
الشخصيات املؤهلة وتطهير كل 
أجهزه الدولة والوزارات املختلفة 

من قيادات الفساد.
كما طالبــــت بتطهير األجهزة 
األمنيــــة والقضائية إلعادة األمن 
واألمان ملصــــر ولضمان تطبيق 
العدالة وتطهير احملليات وانتخاب 
احملافظــــني للتخلص من فســــاد 
النظام السابق وتطهير اإلعالم بكل 
وسائله ووقف احملاكمات العسكرية 
للمدنيني واإلفراج عن كل املعتقلني 

السياسيني.

السلطات املختصة، وتابع القرار 
ان مبارك أتاح للمتهم حسني سالم 
احلصول على ماليني األمتار من 
األراضي اململوكة للدولة باملناطق 
السياحية األكثر متيزا في مدينة 
شرم الشيخ الساحلية على البحر 

األحمر.
وقالت النيابة ان مبارك اشترك 
مع وزير البترول األسبق سامح 
فهمــــي وبعض قيــــادات وزارته 
وحسني ســــالم في متكني األخير 
من احلصول على منافع مالية بغير 
حق تتجاوز قيمتها 2 مليار دوالر 
عن طريق اسناد بيع الغاز الطبيعي 
املصري الى اسرائيل لشركة سالم 

بأسعار متدنية.
كما اتهمت النيابة جمال وعالء 
مبارك باحلصول علــــى عقارات 
من حسني ســــالم بغرض تسهيل 
حصول سالم على أراض مملوكة 
للدولة بصفتهمــــا جنلي رئيس 

اجلمهورية.
وقالت النيابة العامة في ختام 
بيانها انها أخطرت هيئة القضاء 
العســــكري مبا أثير في البالغات 
التــــي تلقتهــــا عن شــــبهة تلقي 
مبارك عموالت في صفقات سالح 
الختصــــاص النيابة العســــكرية 
قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع 
التصالها بأسرار ومصالح القوات 

املسلحة.
من جانبه، قال مصدر طبي إن 
مبارك في حالة صحية مستقرة إال 
أنه لن ينقل من مستشــــفى شرم 

الشيخ الدولي حيث يحتجز.
وأضاف متحدثا امس قبل أن 
يحيــــل النائب العــــام مبارك إلى 
محكمة اجلنايات: إن مستشــــفى 
الســــجن في القاهرة احملتجز به 
مسؤولون آخرون رهن التحقيق 

غير مجهز للتعامل مع حالته.
وتابــــع ان مبارك لن ينقل إلى 
هناك إلى أن يكون مستشفى السجن 

مجهزا على النحو املناسب.
الى ذلك، دعت حركة »شباب 6 
أبريل« جميع املصريني للمشاركة 
في مظاهرة مليونية جديدة أطلقت 
عليها »جمعة إنقاذ الثورة« يوم 

اجلمعة املقبل.
وكان نشطاء وجماعات ثورية 
دعــــوا عبــــر شــــبكات التواصل 
االجتماعي على االنترنت للتظاهرة 
في ميدان التحرير في 27 اجلاري 
فيما اطلقوا عليه »ثورة الغضب 
الثانية« ضــــد اي محاولة للعفو 
عن املتورطني في قضايا فســــاد 
من النظام السابق خاصة الرئيس 

السابق حسني مبارك.
كمــــا دعوا لتنظيم مســــيرات 
مليونيــــة في كل محافظات مصر 
مع االعتصام املفتوح حتى محاكمة 
الرئيس الســــابق محاكمة علنية 

وشفافة هو ورموز نظامه.
وطالبت املتحدثة باسم احلركة 
اجني حمدي فــــي بيان املصريني 
باالنطالق في مسيرات عقب الصالة 
من املساجد والكنائس الرئيسية 
في كل األحيــــاء باحملافظات إلى 

القاهرة ـ وكاالت: قرر النائب 
العام في مصر امس إحالة الرئيس 
السابق حســــني مبارك وجنليه 
عالء وجمال ورجل األعمال حسني 
سالم الى احملاكمة اجلنائية بتهم 
القتــــل العمد والشــــروع في قتل 
متظاهرين مشاركني في ثورة 25 

يناير املصرية.
العام في بيان  النائب  ونسب 
نشره على صفحة النيابة العامة 
املتهمني  الى  مبوقع »فيس بوك« 
وبينهم رجل األعمال حسني سالم 
املتورط في قضية تصدير الغاز 
املصري الى اسرائيل تهم استغالل 
العمدي بأموال  النفوذ واإلضرار 
الدولة واحلصول على منافع مالية 

لهم ولغيرهم دون وجه حق.
وقال قــــرار اإلحالة ان مبارك 
اشترك باالتفاق مع وزير الداخلية 
األســــبق حبيب العادلي وبعض 
قيادات الشرطة في قتل والشروع 
في قتل بعض املتظاهرين السلميني 
في مختلف انحاء اجلمهورية والتي 

بدأت في 25 يناير.
وأوضح ان مبــــارك والعادلي 
قاما بتحريض بعض ضباط وأفراد 
الشرطة على إطالق األعيرة النارية 
من أســــلحتهم علــــى املتظاهرين 
ودهسهم باملركبات لقتل بعضهم 

وتفريق البعض اآلخر.
وذكر ان مبارك وبصفته رئيسا 
للجمهورية اخذ لنفسه ولنجليه 
عطايــــا ومنافع بأثمــــان صورية 
عن طريق اســــتغالل نفوذه لدى 

قادت الفنانة حنان تـــرك تظاهرة ضد التدخني 
في اجلامعة الكندية مبصر، شارك فيها الداعية معز 
مسعود والالعب السابق نادر السيد واملطرب أحمد 
عصام والشاعر عزيز الشافعي الذي اشتهر مؤخرا 

بأغنيته »يا بالدي«.
التظاهـــرة  جـــاءت 
في إطـــار حملة الفنانة 
التدخني  احملجبة ضـــد 
عبر جمعية »حياة بال 
تدخـــني«، وقالت ترك 
التصدي  إنها ستواصل 
لهذه اآلفة السيئة »التي 
تؤثر في صحة الشباب، 
وأصابتهـــم بكثير من 
األمـــراض املدمـــرة، ما 
يؤدي بالسلب أيضا في 

بناء مجتمعنا«.
وأشارت إلى أنها تأمل 
أن جتد احلملـــة صدى أكبر بعد ثـــورة 25 يناير، 
وحرص الشباب على التغيير، والذي يجب أن يبدأه 

كل فرد بنفسه.
وطرحت الفنانة احملجبة حال بديال للتدخني أن 
يهتم الشباب مبمارسة الرياضة، مثل اجلري، واملشي، 

وبعض الرياضات املختلفة.
وأضافت أن احلملة هذا العام مختلفة، فهي ليست 
ضـــد التدخني فقط، حيث تبنت عديدا من القضايا، 
مثل »ال للفتنة الطائفية«، مشـــيرة إلى أن احلملة 
تعمل على توعية الشباب مبخاطر اجلهل والتعصب 
وانتشار الشائعات التي حتاول أن تزرع الفنت واخلراب 

بينهم.

محمود سعد: الزم ننزل التحرير يوم اجلمعة

10 مليارات دوالر استثمارات
قطرية جديدة في مصر

قال االعالمي محمود سعد ان مجلس الشعب 
والرئيس القادمني قد ال يعبران عن الثورة لكن 
الثورة وضعت مبـــدأ عظيما فأصبح ال وجود 
للرئيـــس الذي يحكم البالد الى االبد وال وجود 
ملجلس شعب دائم، لكن سيأتي يوم وتأتي الثورة 
برئيسها ومجلسها الذين يعبرون عنها فعلينا 
ان نغضب حتى تتحقق مطالبنا. وأشار الى ان 
الثورة ســـتأخذ وقتا ولكن سيأتي اليوم التي 

جننى فيه ثمارها.
كما دعـــا إلى النــــزول مليدان التحرير يوم 
27 مايو إلنقــاذ الثورة قائـــال: عليـــنا النزول 
مرة أخرى الى ميـــدان التحرير إلقــامة ثــــورة 
إلنقــاذ ثورتنـــا العظيمة التي باتت في منحى 

خطر.
وقال: نحن حتى اآلن لم نسقط النظام كامال 

فمازالت هناك قيادات لم يتم تغييرها كما البد من 
إصدار قرارات ثورية لتحقيق العدالة االجتماعية 
التي قامت من اجلها الثـــورة وال داعي للتأمل 

وعلينا بالعمل.
وأكد محمود سعد ان الشعب املصري أصبح يد 
واحدة واي شخص غير مؤمن بالثورة والعدالة 
االجتماعية وحق الناس بحياة كرمية ال مكان له 
وسطنا وهذا ما حدث في مؤمتر الوفاق الوطني، 
هؤالء حكموا مصر ثالثني سنة وأفسدوها فبأي 
منطق ان اجعلهم ينقذوا البلد فالبد من عزلهم 

سياسيا.
واضاف: الثورة اظهرت لنا فســـادا لم نكن 
نتوقعه ونحتاج للوقـــت واجلهد العادة ما مت 
افساده والذي غير مؤمن بالثورة اآلن فليستريح 

وال داعي ملشاركته في إنقاذ مصر.

القاهرة ـ د.ب.أ: تبدأ في القاهرة السبت املقبل 
مباحثات اقتصادية مصريةـ  قطرية مهمة تستهدف 
وضع اخلطوط األساسية ملالمح التعاون بني البلدين 

في املرحلة الراهنة . 
وصرح السفير صالح أبوالعينني سفير قطر في 
القاهرة بأن الوفد القطري في املباحثات ســـيضم 
العديد من رجال األعمال وممثلي الشركات الكبرى، 
ويرأســـه خالد بن حمد العطية وزيـــر التعاون 

الدولي.
وأوضح، في تصريحـــات لصحيفة »األهرام« 
نشرتها امس، أن العطية سيجري مباحثات مهمة 
مع فايزة أبوالنجـــا وزيرة التعاون الدولي وعدد 
آخر من كبار املسؤولني تتركز على تفعيل وزيادة 
االستثمارات املشـــتركة بني البلدين خالل الفترة 
املقبلـــة، وذلك في ضوء النتائـــج اإليجابية التي 
حققتها زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني للقاهرة مؤخرا والزيارة التي قام بها للدوحة 
د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مطلع مايو 

اجلاري.

وقال السفير القطري بالقاهرة: إنه سيتم خالل 
املباحثات توقيع عدد من االتفاقيات لضخ املزيد 
من األموال القطرية في شكل استثمارات متعددة 
تزيـــد قيمتها على 10 مليارات دوالر في الســـوق 
املصرية لتوفير فرص عمل جديدة وتوسيع آفاق 

التعاون بني البلدين.
ولفت إلى أن قطر تؤكد من خالل هذه الزيارة 
مســـاندتها ملصر التي متر حاليـــا مبرحلة دقيقة 
من خالل اإلسهام في إقامة املشروعات والشركات 

املشتركة التي من شأنها دعم االقتصاد املصري.
وتأتي الزيـــارة كأول خطـــوة عملية تترجم 
ما مت االتفاق عليه بني املشـــير حســـني طنطاوي 
رئيس املجلس األعلى للقوات املسلحة وأمير قطر 
خاصة فيما يتعلق بتشكيل جلنة مصريةـ  قطرية 
مشتركة لإلعداد حلزمة من املشروعات املشتركة 

بني البلدين.
وكان وزير املالية املصري سمير رضوان قد كشف 
عن استعداد احلكومة القطرية لتمويل إنشاء أكبر 

ميناء في العالم مبنطقة املالحات باإلسكندرية.

شيخ األزهر يرفض استقبال أي شخصيات إسرائيلية
اكد فضيلة االمام االكبر الشيخ د.احمد الطيب 
شيخ االزهر رفضه استقبال اي مسؤول اسرائيلي 
مبكتبه مادام شيخا لالزهر، وانه لن تطأ قدم اي 
مســـؤول اسرائيلي االزهر الشـــريف اذا ما بقيت 

االراضي الفلسطينية محتلة.
وحســـبما جاء بجريـــدة »اجلمهورية«، اعلن 

د.الطيب في بيان االثنني املاضي تكذيبه ملا نشرته 
احدى الصحف نقال عن احلاخام االسرائيلي عوفاديا 
يوسف عزمه على مخاطبة االمام االكبر للعمل على 
اصدار فتاوى تبيح العفو عن الرئيس الســـابق 
حســـني مبارك، موضحا انه لم يتلق اي مكاتبات 

تتعلق بهذا االمر.

مصدر طبي: الرئيس 
السابق سيبقى في 

مستشفى شرم 
الشيخ الدولي

حنان ترك

بيان النيابة العامة املصرية بإحالة مبارك وجنليه وحسني سالم إلى محكمة اجلنايات كما نشرته على الـ »الفيس بوك« 


