
 

 

 
 

أدان المجلس ا�علي للقوات المسلحة أعمال البلطجة التي شھدھا 
استاد القاھرة في أثناء مباراة الزمالك وا#فريقي التونسي مساء أمس 

ا�ول وكلف وزير العدل بتشكيل لجنة علي مستوي عال للتحقيق 
  , ومساءلة كل من له ع?قة أو مسئولية عن ھذه ا�حداث  , فيھا

 

شغب           , وكذلك ما تعرض له الحكام والالعبون من إساءة             ستاد مـن  واال

وأهاب بالمواطنين الشرفاء العمل علي مجابهة هذه الممارسـات                .  وتخريب

حتي التعـوق       . السلبية التي تؤثر بشدة علي مكانة مصر وشعبها العظيـم                

ياة                    االستقرار والتقدم أو تؤثر علي اقتصادنا الذي يتطلب ازدهاره عودة الح

 .الطبيعة

بض علــي    , وبمعاونة الشرطة العسكرية     , وكانت قوات الشرطة  قد ألقت الق

بأن المتهميـن           , متهما عقب أحداث المباراة    150 سئول  وصرح مصدر م

مواطنين        , منها البلطجـة   , يواجهون عدة تهم مختلفة      يع ال وحيـازة  , وترو

 .وإتالف المنشآت العامة والخاصة, األسلحة

, كما طلب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إجراء تحقيق موسع                  

المجلس العسكري يكلف وزير العدل بالتحقيق في 
  متھما 150أحداث مباراة الزمالك والقبض على 

  : القاھرة ـ من عصام عبدالكريم وممدوح شعبان وخالد عزالدين وسمير السيد
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سفير الجزائـر                  ألن حكـم    ,, واستقبل أمس كال من الدكتور إبراهيم بدران 

وكذلك السيد طارق األدب القائم بأعمال السفارة التونسية               , المباراة جزائري   

اللذين أعربا عن شكرهما لرد فعل رئيس مجلس الوزراء السريع باالعتذار                    

لس القومـي                . للشعب التونسي    وأعرب المهندس حسن صقر رئيـس المج

وقام بصحبة سمير زاهـر     , للرياضة عن أسفه للشعبين التونسي والجزائري            

لك بزيـارة              , رئيس اتحاد الكرة     والمستشار جالل إبراهيم رئيس نادي الزما

 .السفارة التونسية لتقديم اعتذار رسمي للسفير التونسي

ظيره                      وأجري السيد منصور العيسوي وزير الداخلية اتصاال صباح أمس بن

معربا عن أسفه   ,  التونسي طمأنه علي بعثة الفريق والجماهير المصاحبة لها           

, إن ما حدث قامت به قلة ال تمثل جموع الشعب المصري                    : قائال, لما حدث  

وقال السفير   . بينما جددت وزارة الخارجية اعتذارها الشديد للجانب التونسي            

ألف مصري    75إن تونس قدمت مساعداتل     : محمد عبدالحكم مساعد الوزير        

 .في أثناء عودتهم من ليبيا عبر حدودها

وقـام   , وأدان ائتالف شباب الثورة أحداث الشغب التي وقعت خالل المباراة                 

بتنظيم وقفة عصر أمس أمام مقر السفارة التونسية لتقديم اعتذار من الشعب                   

 .المصري إلي الشعب التونسي

قاف الــدوري             6وشارك االئتالف مع حركة شباب       إبريل في مطالبتهما بإي

صاد            , المصري حتي نهاية العام      وتوجيه مـوارد األنديـة لمصـلحة االقت

. وإلغاء المباريات الدولية حتي يكون األمن قادرا علـي تأمينهـا                    , المصري

إبريل إلي أن جمهور الكرة المصرية هو الذي حمل الفتـات                6وأشار بيان  

 .ترحيب بالثورتين التونسية والمصرية علي مرأي من العالم

ولم يستبعد مجلس أمناء الثورة فرضية التدبير المسبق للحادث من قبل أمن                         

وتهيئة الرأي العام للمطالبة       , الدولة وفلول الحزب الوطني إلشاعة الفوضي            

 .يناير 25بعودة الوضع إلي ما قبل

بينما أكد شباب الثورة باإلسكندرية أن الشغب الذي حدث هـو جـزء مـن                    

إن ما   : وقالوا, مخططات الثورة المضادة التي تعتمد علي الفوضي والبلطجة           

حل    , حدث يجعلنا نصر علي محاسبة الفاسدين ورموز النظـام السـابق               و

 .الحزب الوطني

 ,.وأكد زاهر أن اتحاد الكرة قرر تأجيل استئناف الدوري بشكل مبدئي
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أضف تعليقك
 صفحات التعليق
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  مصر اليوم
ھل كل ھذه الجماھير التي نزلت إلى أرض الملعب بكل ھذه الوحشية والبربرية ھي فئات مندسة 
، وھل كل ھذه الجماھير ھم من البلطجية ، أم ھي الروح الجديدة التي تسود الشارع المصري ، 
وتتمثل في محاولة كل فئـة من فئاته فرض رأيھا بالقوة ، فمث? إنذار للمجلس العسكري من فئة 

ما با#ستجابة التامة لكل مطالبھا في مدة أقصاھا أسبوع واحد وإ# ، مع أن مطالبھا ھذه متناقضة 
ومتعارضة مع مطالب فئة أخرى من نفس المجتمع ، والغاية والقصد الحقيقي من كل ھذه 

المطالب المتعارضة ، ھو إظھار كل فئة لقوتھا ومدى شعبيتھا وقدرتھا على تحريك الجماھير ، 
وليس ما تعلنه كل منھا من شعارات وذرائع تتحجج بھا ، فكل ھذه المطالب السياسية المعلنة 

ليست إ# لمحاولة للتأثير على جموع الشعب وخداعه بمطالب براقة تخفي بين طياتھا 
الصراعات الھائلة بين فئاته المتناحرة ، والنتيجة ھي زيادة ا#نقسام بين كل طوائفه ، إنھا الروح 

التي تسود الشارع المصري ، وتعصف بالوطن وتفرق بين أبنائه ، إنھا الفوضى الخ?قة 
وا#نقسام والتشرذم وعدم ا#نتماء ، وقلة الشعور بالمسئولية تجاه مصر وشعب مصر ، مھما 
حاولنا أن نھرب من مواجھة الحقيقة المرة ، ومھما حاولنا أن نسمي ا�مور بغير مسمياتھا ، 

ونظرة فاحصة لكل ما يحدث ا�ن في الشارع المصري وليس فقط ما حدث بالملعب تثبت تماما 
ما أقول ، فھل مازال ھناك أمل ، # أدري حقيقة # أدري ، ولكني أرجو أن نواجه الحقائق 

بشجاعة ، وأن نسمي كل المشاكل التي نواجھھا بأسمائھا الحقيقية ، وأ# نفقد ا�مل أبدا ، وأن 
تنصلح ا�مور بمحاو#تنا المخلصة والمستمرة ، وأن نفيق من غفلتنا ، وأن نتعلم كيف أ# نلقي 

 . دائما اللوم على ا�خرين ، أرجو ذلك من صميم قلبي 
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  سؤال
 يناير ماتوا يوم كام و شھر كام بالضبط؟؟؟؟  25ھما شھداء 

  
10:54 - 04/04/2011: تاريخ khaled:تعليق - 57

  التوأم البلطجيه
 يجب التحقيق مع البلطجيه الحقيقيين حسام وابراھيم 
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  !شعب يجري وراء أ7شاعات
أبتداء من ألسيد وزير , ألتي نعتز بھا, أنني أناشد كل ألمنتمين الي جھاز ألشرطة ألمصرية

ألداخليه أن يقوموا بتقديم أستقا#تھم جميعا ويتركوا ألھمج وألبلطجية وأ�حزاب ألتي كانت 
لتنظيم أنفسھم بأنفسھم , وأ�ن تنتھز فرصة أ�نتقام حتي في مناسبة رياضيه , محظورة لسنوات 

كل نھار جمعه ينادون بمليونيه ھمجيه بد# من ترك ! وساعتھا لن يفلحوا باتھام أفراد ألشرطه
وألنتيجه ھي ألفوضي ألتي #تنتھي ويخدعون ألشعب بقولھم . ألمسئولين في حرية �داء أعمالھم

بأنھا دبرت بواسطة ألشرطه وأعضاء ألحزب ألوطني ألسابق فيجدوا تجاوب من شعب جاھل 
 . يجري وراء أ�شاعات
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  اول مرة
  اع?نات مجانيةاول مرة اشوف ستاد القاھرة بالمنظر ده 

  
10:17 - 04/04/2011: تاريخjody:تعليق - 54

  مصرى فى أ7ردن
قال حسام حسن بأن ھؤو#ء ألبلطجيه دخلو أ�ستاد فى العاشره صباحا فلماذا لم يبلغ وأين أدارة 
وأمن أ�ستاد وھذايعنى معرفت ما سيحدث أذن ھناك مأمره على مصر وكل ھؤو#ء مشتركين 
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جميع حقوق النشر محفوظة لمؤسسة ا#ھرام 
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