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تصاعدت المخاوف في مصر امس من وقوع المزيد من : 'القدس العربي'القاهرة ـ لندن ـ 
في القاهرة، حين نظم نحو ألفي ' موقعة العباسية'اعمال العنف، غداة ما اصبح يعرف بـ

متظاهر مساء السبت مسيرة سلمية انطلقت من ميدان التحرير إلى مقر المجلس األعلى 
للقوات المسلحة للمطالبة بتنفيذ باقي مطالب الثورة المصرية، فتصدت لهم مجموعات من 

البلطجية والخارجين على القانون بميدان العباسية واستخدمت ضدهم األسلحة البيضاء 
ورشقوهم بالحجارة وبزجاجات المولوتوف الحارقة فوقع ما يزيد على ثالثمائة جريح ومصاب 

 .اصيبوا بارتجاج في المخ 12من بينهم 
أمس توجيه دعوات لرموز السياسة والفكر والفن واألدب في ' تحالف الثّوار المستقلين'وأعلن 

مصر للمشاركة بمسيرة سلمية تتوجه اليوم االثنين إلى مبنى وزارة الدفاع مقر المجلس 
 .األعلى للقوات المسلحة المصرية

وأكد عالء سعيد، المنسق اإلعالمي، أن المسيرة تهدف إلى تقديم مطالب محّددة وواضحة 
للمجلس يأتي في مقدمتها تحديد مدى زمني لتسليم السلطة إلى المدنيين كما وعد المجلس 

بمناسبات عديدة، والتأكيد على اإلسراع بنقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى 
مستشفى سجن مزرعة طرة باعتباره متهمًا جنائيًا ال يجب تمييزه عن باقي المتهمين بأي 

 .قضية جنائية
وأوضح سعيد أن المواطنين الذين اشتركوا بالثورة المصرية منذ اندالعها في الخامس 

كانون الثاني الماضي ال يرغبون سوى بمحاكمات علنية شفافة لرموز /والعشرين من يناير
النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية ونهبوا المال العام، وبتطهير جميع مؤسسات 

الدولة من الفاسدين المنتمين لنظام مبارك، مؤكدًا أن المجلس األعلى للقوات المسلحة 
 .مطالب بتنفيذ تلك األهداف باعتباره المؤسسة التي تدير شؤون البالد

أبريل، المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية بتقديم اعتذار  6وطالبت حركة شباب 
 .رسمي عن االتهامات الباطلة التي ألصقها المجلس بها

امس األحد، على ) فيسبوك (وشّددت الحركة، على صفحتها بموقع التواصل االجتماعي 
) فيسبوك(على  69ضروة أن يقّدم المجلس اعتذارًا عن تلك االتهامات الواردة برسالته رقم 

وتصريحات اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية عضو المجلس بتلقي 
 .الحركة تمويالت خارجية للعمل بأجندات ممولة من أمريكا

نطالبه بأن يقّدم 'وأضافت الحركة أن المجلس يعلم جيدًا من يتعامل مع أمريكا وٕاسرائيل، و
إن كانت لديه (األدلة والمستندات التي بحوزته إلى النائب العام ويعلنها للشعب المصري 

) الجبهة الديمقراطية(إبريل  6وٕاما أن يتقدم باعتذار رسمي لتبرئة ساحة حركة شباب ) أدلة
 .'من هذه االدعاءات الكاذبة

) فيسبوك(على  69وكان المجلس األعلى للقوات المسلحة قد اتهم الحركة برسالته رقم 
بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، كما اتهم الرويني الحركة، خالل مداخلة هاتفية السبت 

لتقويض الدولة وأن 'أبريل بتلقي أموال من الخارج  6مع قناة الجزيرة مباشر، حركة شباب 
يشير إلى شعار ' اليد المقلوبة'، معتبرًا أن شعار الحركة 'أعضاءها يتلقون تدريبًا في صربيا

 .'الثورة الصربية
إن المجلس العسكري رصد أعضاء الحركة الذين تدربوا 'وقال الرويني خالل المداخلة نفسها 

في صربيا وٕان المجلس لديه معلومات مفصلة عنهم، كما أن المجلس لديه دراية عن جهات 
 .'التمويل وسيتم إعالن ذلك في الوقت المناسب

بالتزامن مع بداية اإلضراب العام الذي  2008أبريل نشأت عام  6ويذكر أن حركة شباب 
كيلومترًا شمال  140(شهدته مصر بدعوة من عمال الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى 

، وتطور ذلك اإلضراب كإضراب عام للشعب احتجاجًا على سياسات النظام )غرب القاهرة
كانون الثاني /السابق الذي أطاحت به الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير
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 المواضيع األكثر قراءة
رغـــــم أنـــــف جـــــورج صـــــبحي حديـــــدي      

 وسوف
'الوحش النازي'برييفيك يشّبه نفسه بـ      

 ويعادي اإلسالم والماركسية
عـــزل مذيعـــة مصـــرية بســـبب غضـــب      

لـــواء بـــالجيش مـــن انتقـــادات موجهـــة الـــى
 المجلس العسكري

رجـــــل'مبـــــارك : القـــــذافي للمصـــــريين        
ـــان يشـــحت مـــن.. فقيرومتواضـــع ويحبكـــم ك

 'أجلكم

2011in االتصال بنامواقع اخرىأرشيفمدخل
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ي هم

خبراء اسبان يطالبون حسين مجدوبي   
وتضحيات اقتصادية ' فهم فكري'االوروبيين بـ

للمساهمة في إنجاح الثورات العربية

المهاجرون الروس األكثر  :زهير أندراوس  
تطرًفا في إسرائيل ويعانون من اإلسالموفوبيا 

48ويطالبون بترحيل فلسطينيي الـ

الفتنة وقعت بين  حسام عبد البصير  
واالخوان ينددون .. المجلس العسكري والثوار

بالجماعة اإلسالمية

رؤى : الطائفية في العراقابراهيم درويش   
والحصار  1991انتفاضة : مضادة للوحدة

كانا حضن الطائفية الواثقة وليست سنوات 
2007ـ 2006

في وداع صديق محمد أحمد السويدي  

أول كتاب في الفكر ' الفالكة والمفلوكون'   
!العربي عن الطبقية

أمام لوحتك األخيرة أنوار سرحان  

ال قيمة فنية لالفالم  حسن بنشليخة  
المغربية اذا خلت من االخالق

ثالثة مكونات : السينما والمسرح واألغنية   
لزمن النهضة الثقافية وعصر اإلنجازات

الثورة العربية امام معضلة  مطاع صفدي  
السلطة ـ مجددا

موت الحاكم : السعودية مضاوي الرشيد. د  
ال يحيي امة

!هل توجد دولة في األردن؟ إبراهيم أبو عواد  

سورية ومحنة المعارضة رياض معسعس  

متى سيزول عهد االنتهازيين والمنتفعين  العربي بريك  
الذين يطلبون السلطة وعيونهم على ثروة البالد وأرزاق 

العباد؟
األقاليم فتنة الدستور  عمر الكبيسي. د  

النائمة لعن اهللا من ابتدعها ومن أيقظها 

الحاضنة الشعبية للثورة  شحاتة عوض  
المصرية في خطر 

تنشيط الذاكرة التاريخية والمدنية لدى    
العربي

إتهامات متبادلة بين الجيش والثوار حول    
واللجان الشعبية تعود .. موقعة العباسية
لحماية المنازل

عزل مذيعة مصرية بسبب غضب لواء    
بالجيش من انتقادات موجهة الى المجلس 

العسكري

أحزاب وائتالفات مصرية تطالب بالتحقيق الفوري    
باالعتداء على متظاهرين سلميين بميدان العباسية

بعد ستة اشهر من الثورة ما زال مبارك    
يحرج مصر

1094 

ير ي ن رين و س ي ري ور ب ي ي/بق ون
 .الماضي

وقتل رجل مصري االحد في تبادل اطالق نار بين قوات من الشرطة والجيش ومسلحين 
هاجموا مركزا للشرطة في مدينة االسماعيلية الواقعة على قناة السويس بهدف تحرير احد 

 .المحتجزين، حسبما قال مسؤولون امنيون
واضاف المسؤولون ان ما ال يقل عن خمسين شخصا هاجموا قسم الشرطة بهدف تحرير 

 . رجل محتجز لالشتباه بضلوعه في عملية سرقة
واضافت المصادر ان الجنود تعرضوا الطالق نار فردوا على الحشد باطالق النار بدورهم ، ما 

 . اسفر عن مقتل رجل واصابة اربعة اخرين
يذكر ان حشودا هاجمت اقسام الشرطة في القاهرة وانحاء اخرى من مصر خالل االشهر 

 . الماضية بهدف اطالق معتقلين
كانون  25وجرى اضرام النار في العشرات من اقسام الشرطة خالل الثورة التي انطلقت في 

فبراير ليتسلم المجلس العسكري زمام /يناير واطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/الثاني
 . السلطة في الوقت الراهن

 
ضربة جديدة لحرية االعالم من المجلس ' دريم'اقالة المذيعة دينا عبد الرحمن من قناة 

 العسكري 
 

فيما اعتبر ضربة جديدة لحرية االعالم من المجلس العسكري الحاكم : 'القدس العربي'لندن ـ 
في مصر، أكدت مصادر في قناة دريم الفضائية المصرية أنه صدر امس قرار بإقصاء 

 . 'صباح دريم'اإلعالمية دينا عبد الرحمن من القناة ووقف برنامجها اليومي 
أكثر منه قرار ' عليا'وقالت المصادر إن القرار جاء تعسفيا ومفاجئا وبدا أنه تنفيذ ألوامر 

 . مهني أو إداري على حد قولها
واستضافت عبد الرحمن في حلقة امس الصحافيين نجالء بدير وخالد البلشي ووجهت الحلقة 

انتقادات واسعة للمجلس األعلى للقوات المسلحة الحاكم حاليا في مصر ردا على بيان له 
أبريل بالوقيعة بين الجيش والشعب وتلقي  6مساء الجمعة الذي اتهم فيه حركة شباب 

 . تمويل من الخارج
وشهدت الحلقة سجاال بين الصحافية نجالء بدير ومقدمته دينا عبد الرحمن واللواء عبد 
المنعم كاطو مستشار إدارة الشؤون المعنوية بالجيش المصري حول االتهامات للحركة 

الشبابية المعارضة واتهام كاطو إلثنين من مرشحي الرئاسة المحتملين لم يسمهما بالعمالة 
 . لصالح الواليات المتحدة األمريكية

كما شهدت الحلقة شهادة من الصحافي خالد البلشي على أحداث العباسية قال فيها إن قوات 
الشرطة العسكرية واألمن المركزي التابع للداخلية تواطأت مع البلطجية لضرب المتظاهرين 

السلميين، وانه شاهد بعينه البلطجية يقذفون المتظاهرين بزجاجات المولوتوف والحجارة من 
 . داخل تجمعات لعناصر عسكرية تحميهم

رسميا في بيان وزعه امس االمتناع عن العمل في ' صباح دريم'وأعلن فريق إعداد برنامج 
قناة دريم تضامنا مع اإلعالمية دينا عبد الرحمن ورفضا لما اعتبروه تواطئا إعالميا من 

 . 'حماة الثورة المضادة 'القناة ومالكها رجل األعمال أحمد بهجت مع من وصفوهم بـ
 

  
 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة
ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟

 
ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب " القدس العربي"

كما ترجو الصحيفة من . االساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم
ويفضل ان . المعلقين ادخال االسم االول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب االسماء المستعارة

 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث ال تزيد عن 
 

:األسم
:بريدك األلكتروني

:الموضوع
 : التعليق

You may enter up to 750 characters      Characters left750



 
 

 

  كرة قدم 
  اغنية من اردوغان 

 

 

 

إيقاف بن : االتحاد األسيوي لكرة القدم 
 يوم أسود.. ھمام

 

 

إيقاف العب بوسني عامين لسجوده عقب 
 تسجيله ھدفا

 

مزيد
 
 

 

 

ضجة حول فيديو يزعم تصوير المالئكة بالحرم 
 المكي

 

 

عبد الرحمن آل رشي لم يتبرأ من ابنه بعد 
ھتافه بسقوط األسد ويرفض التعليق على 

 االحتجاجات في بالده
 

 

آالف  5البوم تامر حسني لم يحقق سوى 
 SMSو" فيس بوك"نسخة ويستعين بـ

 النتشاله من الفشل
 

 

جلد مطربة سودانية وعازفھا بتھمة الرقص 
 الخليع بحفل فني

مزيد
 
 

 

 

أردني يغتصب عشيق زوجته قبل أن يقتله 
 ويقطع عضوه التناسلي

 

 

أطلق رصاصة فرحاً بتفوق شقيقته في 
ا ل ف لة ا ال ة ا ال

 فيديو

 رياضة

 منوعات

 أخبار خفيفة
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 الثانوية العاملة فقتلھا
 

 

المتزوّجون يتوجھون لتلقي الرعاية الخاصة 
 باألزمات القلبية قبل العذاب

 

 

البريطانيات يمضين أكثر من تسع سنوات من 
 حياتھن على الحمية

مزيد
 
 

 

 

جدل جديد حول تصوير الصحابة وآل البيت 
"الحسن والحسين ومعاوية"بسبب مسلسل 

 

 

االضطرابات في الشرق االوسط تدفع السياح 
 العرب إلى تركيا

 

مزيد
 

 تحقيقات
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