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تزايد االنقسام في صفوف اإلسالميني عقب ترشح »أبو إسماعيل« للرئاسة

العربي: نؤيد وندعم االقتراح الفلسطيني 
باستشارة »العدل الدولية« في قضية األسرى والسجناء

بال���ي � أ.ش.أ: ق���ال د. نبيل 
العربي وزير اخلارجية ورئيس 
ال���وزاري حلركة عدم  املجلس 
اننا نؤي���د وندعم  االنحي���از« 
االستراتيجية القانونية الوطنية 
الفلسطينية والتي تبنتها السلطة 
القاضية بالتوجه  الفلسطينية 
إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ألخذ الرأي االستشاري من محكمة 
العدل الدولية بالهاي في قضية 
األسرى والسجناء الفلسطينيني 
في السجون اإلسرائيلية والتي 
متارس ضدهم انتهاكات جسيمة 
مخالفة للقانون الدولي والقانون 
اإلنساني الدولي واتفاقية جنيڤ 

الرابعة. موضحا أن حركة عدم 
االنحياز تطالب باإلفراج الفوري 

عن السجناء.
وأكد العربي � في كلمته في 
التي عقدها  اجللس���ة اخلاصة 
املؤمت���ر ال���وزاري حلركة عدم 
االنحياز حول السجناء السياسيني 
في الس���جون وأماكن االحتجاز 
اإلس���رائيلية � مساندة احلركة 
الكاملة للش���عب الفلس���طيني 
الش���قيق في س���عيه املشروع 
نحو استعادة وممارسة جميع 
حقوقه غير القابلة للتصرف وفي 
إقامة  مقدمتها حقه األصيل في 
دولته املستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية استنادا إلى كل املرجعيات 
ذات الصلة التي تتضمن ثوابت 
القانون الدولي والقانون الدولي 
اإلنس���اني وق���رارات اجلمعية 
العامة ل���ألمم املتحدة ومجلس 
األمن ومب���ادئ مدريد واملبادرة 

العربية للسالم.
واس���تعرض الوزير العربي 
الفلس���طيني  الش���عب  معاناة 
التي  املس���تمرة واالنته���اكات 
ميارس���ها االحتالل اإلسرائيلي 
مبا في ذلك اعتقال ما يزيد على 
6 آالف فلسطيني معتقل وسجني 
سياس���ي من بينه���م املئات من 
النساء والصبية حتت 18 سنة.

وشدد العربي على أن احتجاز 
الفلسطينيني  الس���جناء  هؤالء 
واملعامل���ة غي���ر اإلنس���انية 
والتعذيب يشكل انتهاكا صارخا 
التفاقية جنيڤ الرابعة وقواعد 
القانون الدولي والقانون الدولي 
الذي يستوجب  اإلنساني األمر 
فتح حتقيق���ات عاجلة وتقدمي 
املسؤولني عن االحتجاز واالعتقال 
دون وج���ه حق إل���ى احملاكمة 

الفورية.
وأعلن العربي إدانة حركة عدم 
االنحياز بأقوى العبارات للمعاملة 
غير اإلنسانية والتعذيب املمنهج 
الذي يتعرض له السجناء والذي 

أسفر عن وفاة 200 سجني على 
األقل حتى اآلن.

وترحب احلركة بجهود اللجنة 
الدولية للصليب األحمر الهادفة إلى 
تخفيف معاناة السجناء، وتدعو 
احلركة إلى ضرورة متكني الصليب 
األحمر من الوصول إلى السجناء 
من دون عوائق، وتشدد احلركة 
على ضرورة تطبيق قرار منظمة 
الصحة العاملية الصادر في شهر 
مايو من العام املاضي واخلاص 
بإرس���ال مهمة تقص���ي حقائق 
تشمل ممثلني عن الصليب األحمر 
الظروف املعيشية  للتحقيق في 

والصحية املتدهورة للسجناء.

القاهرة � ام.بي.سي .نت: نشرت 
صحيفة مصري����ة امس االول ما 
قال����ت انها أح����دث عملية جلهاز 
االستخبارات االسرائيلية »املوساد« 
الختراق أجهزة الكمبيوتر املصرية 
من خالل حتميل برنامج صغير 
يفتح 2500 قناة تلفزيونية مشفرة 
وينق����ل جميع بيانات اجلهاز في 
اللحظة ذاتها. وبدأت الواقعة كما 
س����ردتها الصحيفة عند مت رصد 
حمل����ة الكترونية منظمة تصدر 
في شكل موجات اعالنية مشفرة 
من داخل أحد املواقع في وس����ط 
مدينة تل أبيب، وتأتي تلك املوجات 
من تش����فير تعارف مكاني برقم 
212.199.38.38، وبتحدي����د موقع 

أرضي داخل حي رامات جان خط 
عرض 32.0667 وطول 34.7667 
املوجهة جتاه مصر وفي مواعيد 
غير منتظمة. وأوضحت صحيفة 
»روز اليوسف« أن احلملة تركز 
على اعالن خاص ببرنامج يقوم 
بتحويل الكمبيوتر جلهاز تلفزيون 
عن ماسح بيانات ومعلومات عن 
االسرة التي حتمل هذا البرنامج. 
في دقائق بع����د تثبيت البرنامج 
يكون املوساد قد استقبل بيانات 
االشخاص املصريني بالكامل فيعرف 
من خالل أجهزة الكمبيوتر اخلاصة 
بهم داخل منازلهم عناوين البريد 
االلكتروني واملراسالت والتلفونات 
وش����خصية مس����تخدم اجلهاز 

ومعلومات خاصة عن هواياته واذا 
كان مثقفا أو محبا الفالم البورنو 
ومن يتراس����ل معهم وما آراؤهم 
الشخصية وهل يشارك سياسيا.  
والتحرك السريع للموساد الختراق 
احلاسبات اآللية املصرية جاء عقب 
ثورة 25 يناير، حيث أدركوا أنهم 
فقدوا كثيرا من املعلومات كان ميكن 
جمعها على مدار الساعة من خالل 
التجس����س على مئات اآلالف من 
أجهزة الكمبيوتر املصرية، بحسب 
الصحيفة. واتضح أن أكثر من 250 
ألف من البرنامج مت حتميلها خالل 
الفترة من فبراير وحتى مايو 2011، 
ما جعله يبتكر هذه الطريقة التي 
متكنه من خالل التعامل املباشر 

مع املنازل في مصر من الوصول 
لبيانات بطريقة االستقراء، تصل 
الضعاف االرقام التي حملت بالفعل 
البرنامج. وأكد عدد من اخلبراء 
للصحيفة أن هذه الطريقة حديثة 
تعمل بنظام نقل البيانات املشفرة 
في شكل حزم بيانات تبدو في أثناء 
عمل البرنامج عادية للغاية، وال 
ميكن رصده����ا، خاصة لو علمنا 
أن البرنامج عندما يبدأ تشغيله 
يبدأ البحث بسرعات عالية للغاية 
عن كل الشبكات التي ميكن كسر 
شفرتها كي تساعد مشغل البرنامج 
القنوات املشفرة  على مش����اهدة 
بداي����ة من كل القن����وات العربية 
املدفوعة االج����ر، ونهاية بقنوات 

اجلن����س العاملي����ة. وأضافوا أنه 
عند تشغيل البرنامج على جهاز 
االس����رة املصرية العادي، تكون 
االسرة تشاهد الشاشة أيا كانت 
البرامج التي يشاهدونها، ويكون 
اجلهاز يبحث بش����كل عادي عن 
ربط االط����راف الرقمية بني جهاز 
ب����ه وآالف  الكمبيوت����ر اخلاص 
القنوات الفضائية التي وفر املوساد 
االسرائيلي بيانات شفرتها على 
مدى 24 ساعة � وفي ذات عملية 
البحث ودون أن يشعر أحد � يكون 
اجلهاز قد اتصل بش����بكة بيانات 
املوساد املوجودة باملبنى، كشفته 
أجهزة الرصد باالقمار الصناعية 
ورصدته أقمار غوغل بالصورة.

تباينت ردود فع����ل التيارات 
اإلس����المية حول إع����الن الداعية 
اإلسالمي حازم صالح أبو إسماعيل 
الترش����ح لرئاس����ة اجلمهورية، 
حيث أكدت قيادات بارزة بجماعة 
اإلخوان املسلمني التزام اجلماعة 
بقرارها بعدم خوض االنتخابات 
الرئاسية أو دعم أحد من أبنائها، 
بينما دع����ت قي����ادات باجلماعة 
اإلسالمية اإلسالميني حسب موقع 
اليوم السابع ألن ينأوا بأنفسهم 
عن خوض االنتخابات الرئاسية، 
في حني بدأ نش����طاء سلفيون في 
التروي����ج حلملة أبو إس����ماعيل 

االنتخابية على شبكة اإلنترنت.
وأكد د.جمال حش����مت عضو 
مجلس ش����ورى جماعة اإلخوان 
املسلمني، أن قرار اجلماعة ثابت 
بشأن عدم ترش����يح أو دعم أحد 
من أعضائها في انتخابات رئاسة 
اجلمهورية، وعلق على تصريحات 
أبو إسماعيل التي نفى فيها عالقته 
بجماعة اإلخوان املسلمني، قائال: 
»كل واحد حر في أن يحدد عالقته 
باجلماعة«، مشيرا إلى أن اجلماعة 
سبق أن رشحت عشرات من غير 
أبناء اإلخوان في أكثر من عملية 
انتخابية، ودلل على ذلك بترشيح 

الزي����ات على  اإلخ����وان ملنتصر 
قوائمهم في انتخابات نقابة احملامني 

رغم أنه ليس عضوا باجلماعة.
وأشار حش����مت إلى أنه ليس 
م����ن مصلح����ة أح����د أن يخوض 
عضو باإلخوان انتخابات الرئاسة 
باملخالفة لقرار اجلماعة، ونفى في 
اتخاذ اجلماعة قرارا  الوقت ذاته 
بدعم ترشيح أبو إسماعيل، وقال: 
»اجلماعة لم تعل����ن عن دعم أي 
مرش����ح في االنتخابات الرئاسية 
حتى اآلن، ألننا ما زلنا نتحدث عن 
واقع افتراضي ولم يترش����ح أحد 
فعلي����ا لالنتخابات«. فى حني أكد 
د.حمدي حسن أنه ال يعلم بشكل 
ش����خصي ما إذا كان حازم صالح 
أبو إسماعيل عضوا باإلخوان أم 
ال، وقال: »ليس لدي كشف بأسماء 
أعضاء اجلماعة حتى أعرف هل هو 

عضو باإلخوان أم ال؟«.
وشدد حسن على أن قرار اجلماعة 
معلن وصريح بأنها لن تخوض 
انتخابات رئاسة اجلمهورية، ولن 
تدعم أيا من أعضائها يخالف القرار، 
وهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد 
املخالفني للقرار تصل لدرجة الفصل 

من اجلماعة.
وقال حسن: »اجلماعة لن تسمح 

بااللتفاف على قرارها سواء من قبل 
د.عبداملنعم أبوالفتوح أو الشيخ 
حازم صالح أبو إسماعيل«، ورفض 
التي توج����ه للجماعة  االتهامات 
بالتحايل على الرأي العام، مشيرا 
إلى أن اجلماعة لم تكن مجبرة من 
األس����اس على إصدار قرار بعدم 

خوض انتخابات الرئاسة.
وحول احتمال أن يدعم اإلخوان 
أب����و إس����ماعيل ف����ي االنتخابات 
املقبل����ة أكد حس����ن أن اجلماعة 
اتخذت قرارا ستعلنه خالل أيام، 
وهو أنها لن تدعم أى مرشح في 
االنتخابات الرئاسية حلني إغالق 

باب الترشيح.
من ناحيته، اعتب����ر د.ناجح 
إبراهيم أن تقدم أكثر من مرش����ح 
إس����المي النتخاب����ات الرئاس����ة 
سيتس����بب في تفتيت األصوات 
بينهم وخسارة أصوات اإلسالميني 
العلمانيني أيضا، وهو  وأصوات 
األمر ال����ذي قد يؤدى إلى وصول 
رئيس مناهض للحركة اإلسالمية 

ملنصب رئاسة اجلمهورية.
وأضاف ناجح: »كنت أفضل أن 
يلتزم كل مرش����ح بقرار جماعته 
فرمب����ا يكون له����ا اختيار أفضل 
م����ن اختياره«، رافض����ا التعليق 

عل����ى تصريحات أبو إس����ماعيل 
الت����ي نفى فيه����ا عالقته بجماعة 
اإلخوان املس����لمني. وقال ناجح: 
»كنت أفضل أن يترش����ح الشيخ 
حازم في االنتخاب����ات البرملانية 
أوال ثم يفكر بعد ذلك في خوض 
االنتخابات الرئاسية، ألن هذا هو 

التدرج الطبيعي«.
وطالب اإلس����الميني بأن ينأوا 
بأنفسهم عن الترشح لالنتخابات 
الرئاس����ية، ويتوافق����وا عل����ى 
مرش����ح يحقق للش����عب احلرية 
والدميوقراطي����ة، ويعم����ل على 
استعادة مصر ملكانتها اإلقليمية 
والدولية حتى ال تذهب ثمار الثورة 
سدى. وحول دعم اجلماعة اإلسالمية 
ألبو إس����ماعيل ف����ي االنتخابات 
الرئاس����ية، قال ناجح: »أظن أنه 
إذا ترش����ح الدكتور محمد سليم 
العوا لالنتخابات الرئاسية، فإنه 
سيكون أقرب املرشحني اإلسالميني 

ألبناء اجلماعة اإلسالمية«.
في حني أكد محمود فتحي وكيل 
مؤسسي حزب الفضيلة السلفي، 
أن احلزب مازال حتت التأسيس، 
ومازال في مرحلة النقاش الختيار 
املرشح الذي سيدعمه في االنتخابات 

الرئاسية.

حازم صالح ابو اسماعيل

عن طريق برنامج يقوم بتحويل الكمبيوتر جلهاز تلفزيون

»فك تشفير القنوات«.. أحدث محاوالت املوساد الختراق منازل املصريني

السفير عبداحلكم في الكويت اليوم 

عصام شرف يزور العراق الشهر املقبل

»أزهار اللوتس«.. إعدام العادلي
ودخول جمال وعز مستشفى املجانني!

دالل عبدالعزيز: الفتنة الطائفية مجرد وهم!

سفارة مصر في روسيا ردًا على  منع ثياب 
السباحة بالغردقة: هراء وال يصدقه عقل

يزور مساعد وزير اخلارجية املصري لشؤون 
القنصلية واملغتربني السفير محمد عبداحلكم 
الكوي���ت اليوم قادما من قط���ر في إطار جولة 
خليجية للوقوف على مشاكل اجلالية املصرية في 
الكويت، وسيلتقي خالل الزيارة بأبناء اجلالية 
املصرية بالكويت للتحاور حول جميع املوضوعات 
التي تهمهم سواء كانت تتعلق بإقامتهم او عملهم 
في الكويت او ذات صلة مبصاحلهم في مصر، 
واللقاء سيعقد مبقر القنصلية العامة املصرية 
بالكويت، ومن اهم املطالب التي تتم مناقشتها 
حق املشاركة السياسية وانشاء مدرسة للمصريني 
ف���ي الكويت ومبدأ تكافؤ الف���رص في القبول 

باجلامعات وتخفيض اجلمارك وحتسني املعاملة 
في املوانئ وتعديل وضع العبارات. ويؤكد موقع 
الكويت« www.egkw.com حل  »مصريون في 
مجلس اجلالية احلالي وتشكيل مجلس جالية 
جديد سيكون احد االمور املطروحة على طاولة 
النقاش، وهناك توجه عام لتولي الشباب مهمة 
النهوض بأداء مجلس اجلالية وانه ال مانع من 
تولي ش���اب منصب امني عام مجلس اجلالية 
املصرية في الكويت في إش���ارة الى ان رئاسة 
اجلمهورية نفسها تسمح بأن يتوالها شاب في 

األربعني من عمره.
أمجد جالل  ٭

القاهرة � أ.ش.أ: يقوم رئيس مجلس الوزراء 
املصري د.عصام ش���رف بزيارة إلى العاصمة 
العراقية بغداد الشهر املقبل، في إطار زياراته 
للدول العربية يجري خاللها مباحثات مع كبار 
املس���ؤولني العراقيني حول العالقات الثنائية 
بني البلدين وس���بل دفعها إل���ى األمام وزيادة 
التنسيق والتعاون في جميع املجاالت، خاصة 
ما يتعلق باجلوانب التجارية وإقامة املشروعات 
املشتركة ومساهمة الشركات والعمالة املصرية 
ف���ي عملية إعادة إعمار الع���راق. صرح بذلك 
املستشار اإلعالمي لرئيس الوزراء د.أحمد السمان 
لوكالة أنباء الشرق األوسط، وقال انه سيتم 

خالل هذه الزيارة التي يجري اإلعداد لها حاليا 
وحتديد موعدها مناقشة ملف احلواالت الصفراء 
املستحقة للمصريني والتي تبلغ قيمتها مئات 
املاليني من الدوالرات من أجل حل هذه املسألة 
وصرف هذه األموال ملستحقيها. كان شرف قد 
التقى مع وزير العمل العراقي أثناء مشاركته في 
مؤمتر العمل العربي، الذي عقد منتصف الشهر 
اجلاري بالقاهرة، حيث أكد له الوزير العراقي 
أن حكومته ليس لديها مانع من تثبيت قيمة 
هذه احلواالت للحكومة املصرية، ولكن حكومة 
النظام الس���ابق كانت تربط دائما بني الديون 

املصرية لدى العراق وهذه احلواالت.

اعدام حبي���ب العادلي وانتحار أنس الفقي 
واصابة صفوت الشريف وفتحي سرور بالشلل 
ودخول جم���ال مبارك وأحمد عز مستش���فى 
االمراض العقلية.. هذه النهايات املؤملة لرموز 
النظام السابق ليست افتراضية ولكنها تصور 
املؤلف الشاب خالد محيي الدين في مسلسله 
اجلديد »أزهار اللوتس«. ويقول محيي الدين ان 
املسلسل سيكون عبارة عن 4 سباعيات.. وكل 
سباعية ستتناول مجموعة من احملافظات ورجال 
النظام الس���ابق، وتبدأ أحداثه من حلظة قيام 
الرئيس السابق حسني مبارك بالقاء آخر خطاب 

له مساء يوم اخلميس 10 فبراير والذي سعى 
فيه القناع اجلماهير بأنه سيتعقب الفاسدين 
ويحاسبهم على ما فعلوه، وسر عدم تعاطف 
الناس أو تصديقهم له سواء ملا جاء في اخلطاب 
أو ملا قاله بعده عمر سليمان واصرارهم على 
االس���تمرار في املظاهرات وتوجههم في اليوم 
التالي لقصر العروبة وتصاعد االمر بش���كل 
خطير، ثم خروج عمر سليمان وألقى بيان تنحي 
الرئيس السابق وحالة السعادة الغامرة التي 
سيطرت على الشارع املصري سواء داخل ميدان 

التحرير أو في كل أنحاء مصر بوجه عام.

أبدت الفنانة دالل عبدالعزيز استياءها من 
أحداث الفتنة الطائفية األخيرة، خاصة انها قرأت 
كثيرا عن تاريخ عالقة املسلمني باملسيحيني في 
مصر وفقا ملا يتطلبه الدور اجلديد الذي تقدمه 
في مسلسل دوران شبرا حيث تؤدي دور سيدة 
قبطية تربطها عالقات قوية باملسلمني. وقالت 

عبدالعزيز: بدأت تصوير املسلسل قبل األحداث 
األخيرة بفترة طويلة وقبل الثورة أيضا، اي 
انه ال توجد اي عالق���ة للدور بأحداث الفتنة 
األخيرة وان كن���ت أرى ان ما يدعيه البعض 
م���ن وجود فتنة طائفية  في مصر ليس أكثر 

من وهم او فزاعة جديدة.

موس����كو � أ.ش.أ: نفت السفارة املصرية في 
موسكو امس االول، تقارير بعض وسائل اإلعالم 
الروسية التي اشارت الى ان سكان مدينة الغردقة 
طالبوا بوضع قواعد ملالبس الس����ياح األجانب. 
ونقلت وكالة انباء نوفوستي الروسية عن ممثلة 
في السفارة املصرية قولها »ان هذا ليس صحيحا 
وان هذه املسألة لم تتم مناقشتها«.. مضيفة »ان 

هذا هراء وال يصدقه عقل«. وأشارت الى ان الغردقة 
مثلها مثل املنتجعات املصرية األخرى والتي بدأت 
في التعافي عقب األزمة السياسية التي مرت بها 
البالد. وكانت بعض وسائل اإلعالم الروسية قد 
أفادت بأن س����كان الغردقة طالبوا مبنع السياح 
من ارتداء السراويل القصيرة والتنانير القصيرة 

ومالبس السباحة في شوارع املدينة.

بضع مئات في احلسني واألزهر وأمام املنصة احتجاجًا على مظاهرات امليدان ودعمًا للمجلس العسكري واالستقرار

»جمعة الغضب الثانية«: املصريون عادوا إلى ميدان التحرير »علشان ما فيش تغيير«

الذين مازالوا يعملون في العديد 
االدارة واتخ����اذ  م����ن قطاع����ات 
اج����راءات قضائي����ة صارمة ضد 
العنف.  املتهمني بالفساد واعمال 
كم����ا يطالبون مبحاكم����ة علنية 
للرئيس الس����ابق حسني مبارك 
مشككني في صدق االعالن الثالثاء 
املاضي عن محاكمة مبارك وجنليه 

عالء وجمال.
وتقول راندا جوهر )33 سنة( 
»نري����د وضع الدس����تور اجلديد 
قبل االنتخابات. فالتعديالت غير 
كافية«، في اشارة الى التعديالت 
احملدودة للدس����تور السابق التي 
متت املوافقة عليها في اس����تفتاء 

في مارس املاضي.
وقال مهند جالل )27 سنة(: ان 

قادة املجلس األعلى للقوات املسلحة 
»كانوا مع مبارك لسنوات. نحن 

الذين أسقطناه وليس هم«.
في املقابل أعلنت جماعة االخوان 
املسلمني، احلركة التي تعتبر األكبر 
واألفضل تنظيما في مصر، رفضها 
هذه املبادرة معربة عن قلقها من 
ان حتدث هذه التظاهرات وقيعة 
بني الشعب واجليش تهدد جناح 

العملية االنتقالية.
من جانبه، أعلن اجليش امس 
األول ان����ه لن يتواج����د في مكان 
التظاهرة لتجنب اي احتكاك مع 

املتظاهرين.
وحذر في الوقت نفسه في بيان 
نش����ر في صفحته على ال� »فيس 
بوك« من بعض العناصر املشبوهة 

التي تس����عى الى »إحداث الفتنة 
والوقيعة بني اجليش والشعب«.

وقال املجلس العسكري للقوات 
املسلحة »ان هذه العناصر املشبوهة 
تقوم بتوجيه أتباعها من اخلارجني 
عن القان����ون وتنظيم حتركاتهم 
التظاهرات احلرة للثورة  في كل 
بغرض االندساس بني املتظاهرين 
للتحرش واستفزاز رجال القوات 
املسلحة والشرطة بغرض حدوث 
انفالت أمني يؤدي ملواجهات بني 
الطرفني«. وأهاب املجلس »بأبناء 
مصر العظيمة من جميع الطوائف 
ملراع����اة احليطة واحلذر من هذه 
العناصر الهدامة والتي تهدف الى 
إضعاف مصر وعدم اس����تقرارها 
حتقيق����ا ألهدافها املش����بوهة«. 

وألقي القبض ف����ي القاهرة امس 
اربعة أشخاص كانوا  األول على 
الى  يضع����ون ملصقات تدع����و 
التظاهر قبل االف����راج عنهم بعد 
قليل. ومن املقرر اجراء االنتخابات 
التشريعية النتخاب اعضاء جدد 
ملجلس الش����عب اجلديد بعد حل 
املجلس السابق في سبتمبر املقبل 
اال ان موعد االستحقاقات السياسية 
األخرى مثل وضع الدستور اجلديد 
واالنتخابات الرئاسية اليزال غير 

واضح.
وتخش����ى الق����وى الليبرالية 
واملدنية من سيطرة جماعة االخوان 
على مجلس الشعب اجلديد الذي 
سيقوم بتشكيل جمعية تأسيسية 
لوضع الدستور اجلديد الذي ميكن 

نظرا لذلك ان يأتي أكثر اتفاقا مع 
فكر اجلماعة ومصلحتها.

في املقابل، تظاهر بضعة مئات 
امام ساحة احلسني واجلامع األزهر 
الشريف وأمام املنصة مبدينة نصر 
احتجاجا على مظاهرات »جمعة 
الغضب الثانية«، مطالبني باستمرار 
املجلس العسكري في إدارة شؤون 
البالد حتى تس����ليمها إلى رئيس 
منتخب من قبل الشعب املصري.
وأك����د املتظاه����رون ان تل����ك 
املظاهرات تؤدي الى توقف عجلة 
العمل واالنت����اج في هذه املرحلة 
الدقيقة واحلساسة من مستقبل 
البالد وتعمل على اشاعة الفوضى 
في الوقت الذي حتتاج الثورة الى 
االستقرار، مطالبني بإتاحة الفرصة 

القاهرة � أ.ف.پ: حتت شعار 
»راجع للتحرير، علشان ما فيش 
تغيير«، نزل عش����رات اآلالف من 
املصريني امس الى ميدان التحرير 
في »جمعة غضب« جديدة احتجاجا 
على ب����طء التغيي����ر ورغم احلر 
الشديد جتمع عشرات اآلالف بعد 
صالة اجلمعة وقد رفعوا الفتات 
تقول »الش����عب يري����د محافظني 
وطني����ني والؤهم للش����عب مش 
للنظام«، و»الشعب يريد تطهير 
القضاء« و»دستور قبل االنتخابات 
التيارات« و»الشعب  وعدالة لكل 

يريد إلغاء احملاكم العسكرية«.
وقد دعت ال����ى هذه التظاهرة 
خاصة احلركات الشبابية الناشطة 
على االنترنت التي كانت املساهم 
األكبر في االنتفاضة الشعبية ضد 
احلكم في يناير وفبراير املاضيني 
وذلك من اجل »جمعة غضب ثانية« 
التي  اس����تكماال لثورة 25 يناير 

أسقطت نظام مبارك.
وفي شرم الشيخ، على البحر 
األحمر، جتمع املئات امام املستشفى 
الذي يوجد فيه مبارك منذ منتصف 
ابريل املاضي للمطالبة بنقله الى 
السجن كما أفاد مصور ل� »فرانس 

برس«.
القض����اء املصري اعلن  وكان 
الثالثاء احالة مبارك وجنليه، عالء 
وجمال، الى احملاكمة، اال انه لم يتم 

بعد حتديد موعد لهذه احملاكمة.
ويطالب املتظاهرون بإس����ناد 
احلكم الى مجلس رئاس����ي مدني 
وإقالة مس����ؤولي النظام السابق 

حلكومة د.عصام شرف واملجلس 
الثورة  العسكري لتنفيذ مطالب 
ودفع مصر الى طريق الدميوقراطية 
الدول  ووضعه����ا على خريط����ة 
املتقدم����ة. ورف����ض املتظاهرون 
ق����درة املجلس  ف����ي  التش����كيك 
العس����كري على قي����ادة املرحلة 
االنتقالية، مشيرين الى ان اجليش 
الذي حمى الثورة منذ مهدها وقام 
بتأمني جناحها هو الوحيد القادر 
عل����ى ادارة دفة احلكم بالبالد في 
هذه املرحلة الصعبة التي مير بها 
الوطن وسط محاوالت فلول النظام 

السابق إلجهاض الثورة.
التام لتجاوز  وأكدوا رفضهم 
التعدي����الت  االس����تفتاء عل����ى 
الدس����تورية الذي ج����رى في 19 
مارس املاضي وأفضى الى اجراء 
االنتخابات البرملانية ثم انشاء أو 
انتخاب جلنة تأسيس����ية لوضع 
دس����تور جديد للبالد وذلك بعد 
مطالبة بعض القوى السياس����ية 
املؤيدة والداعية ملظاهرات »جمعة 
الثانية« بوضع دستور  الغضب 
جديد للب����الد وإرجاء االنتخابات 
البرملانية الى ما بعد االنتهاء من 

وضع الدستور اجلديد.
كما طالب املتظاهرون املجلس 
العسكري والنائب العام باإلسراع 
في محاكمة رموز النظام السابق 
وتقدميهم للعدالة في أسرع وقت 
ممكن ومص����ادرة جميع أموالهم 
لصالح الش����عب وكذلك محاكمة 
جميع املسؤولني عن قتل شهداء 

الثورة.
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