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على الغالف

ً
 73قتيال في مجزرة املصري واألهلي واتهامات لألمن بالتقصير
ّ
تحول ملعب بورسعيد إلى مسرح
ملجزرة جماهيرية في لقاء املصري وضيفه
األهلي في مباراة بدأت كروية وانتهت
دامية ،لتتزامن املجزرة مع ذكرى موقعة
الجمل التي كان «لأللتراس» دور مهم فيها
من خالل الدفاع عن املتظاهرين
القاهرة ـ محمد الخولي
بسبب الفتة رفعتها جماهير النادي
األه � � �ل� � ��ي امل � � �ص � � ��ري ،ت � �ص� ��ف م ��دي �ن ��ة
بورسعيد بأنها «مفيهاش رج��ال��ة»
تحولت امل�ب��اراة التي جمعت األهلي
م��ع ال �ن��ادي امل �ص��ري ال�ب��ورس�ع�ي��دي،
إل��ى م��أس��اة راح ضحيتها م��ا يقارب
ً
 73ق �ت �ي�لا ،وم �ئ��ات امل �ص��اب�ين ،وص��ل
منهم  180مصابًا إل��ى املستشفيات،
بينما تلقى مصابون آخرون العالج
في موقع الحادث ،وتعرض عدد من
الع �ب��ي ال �ف��ري��ق األه �ل��ي ل�لاع �ت��داء من
ج�م��اه�ي��ر امل �ص��ري ال �غ��اض �ب��ة ،بينما
أع� �ل ��ن امل �ج �ل ��س ال �ع �س �ك ��ري ال �ح��اك��م
للبالد أنه أرسل طائرتني عسكريتني
إلع� � � � � � � � ��ادة الع � � � �ب � � ��ي األه � � �ل� � ��ي
وجماهيره إلى القاهرة ،كما
أم � ��ر رئ �ي �س ��ه امل �ش �ي ��ر م�ح�م��د
ح �س�ي�ن ط� �ن� �ط ��اوي ب�ت�ش�ك�ي��ل
لجنة لتقصي الحقائق.
ه�ش��ام ش�ي�ح��ة ،ال��وك�ي��ل األول
لوزارة الصحة للطب الوقائي
أكد أن أغلب اإلصابات جروح
ق �ط �ع �ي��ة وارت � �ج� ��اج ف ��ي امل ��خ،
نتيجة اإلص��اب��ة ب��آالت ح��ادة
يجر التأكد
وحجارة ،لكن لم
ِ
حتى اآلن من أسباب الوفاة.
األح� � ��داث ب � ��دأت ب �ع��د ان �ت �ه��اء
املباراة بفوز النادي املصري
ب �ث�لاث��ة أه � ��داف م �ق��اب��ل ه��دف
واحد للنادي األهلي ،مع رفع
عقب الكارثة ،أعلن
الفتة وس��ط جماهير األهلي
كامل أبو علي ،رئيس
«بلد البالة مفيهاش رجالة»،
النادي املصري،
وه� � � ��ي ت� �ع� �ن ��ي أن ب � �ل� ��د ب �ي��ع
استقالته من منصبه،
امل�ل�اب��س ال رج� ��ال ف �ي��ه ،وه��و
مشيرًا إلى أن ما حدث
م ��ا ع � ّ�دت ��ه ج �م��اه �ي��ر امل �ص��ري
كان مدبرًا بنحو كامل
إه��ان��ة شخصية لها ،وق��ررت
من شخصيات ترغب
ال� � � ��رد ع� �ل� �ي ��ه .وال � �غ� ��ري� ��ب ه��و
في هدم الدولة .كذلك،
موقف األم��ن ال��ذي ك��ان داخل
ً
االس �ت��اد ،حيث ب��دا متخاذال
تقدم إبراهيم حسن،
ول ��م ي�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ف�ص��ل بني
مدير الكرة في النادي،
جماهير الفريقني ،ب��ل سمح
وشقيقه املدير الفني
ل� �ل� �ج� �م� �ه ��ور ب � ��ال � ��دخ � ��ول إل ��ى
ً
حسام (الصورة)،
املبارة حامال أسلحة بيضاء،
وتجمع
باستقالتيهما.
إض��اف��ة إل��ى غ�ي��اب م��دي��ر أم��ن
نحو  300مشجع
املحافظة ومحافظ بورسعيد
«أهالوي» وطالبوا
ع� ��ن امل � � �ب� � ��اراة ألول م� � ��رة ف��ي
تاريخ الناديني.
باستقالة رئيس النادي،
ّ
وصرح عماد البناني ،رئيس
وظل املتجمهرون
يرددون «يسقط يسقط امل �ج �ل��س ال �ق��وم��ي ل�ل��ري��اض��ة،
أن ��ه ي� �ح ��اول م ��ن خ �ل�ال غ��رف��ة
مجلس حسن حمدي».
العمليات التي أقامها داخل
امل � �ج � �ل� ��س ،ت� �ح� �ق� �ي ��ق خ� � ��روج
فريق األهلي وجماهيره من
بورسعيد ،وبعدها سيجري
ت�ح�ق�ي�ق��ًا واس �ع��ًا ي �ع��اق��ب فيه
م��ن س�ب��ب ه��ذه األزم ��ة و«أس ��اء ملصر
كلها وقتل خيرة شبابنا».
ب� ��دوره ط��ال��ب ال��دك �ت��ور ع�ل��ي جمعة،
م �ف �ت��ي ال �ج �م �ه��وري��ة ،ب �ف �ت��ح ت�ح�ق�ي��ق
ف� ��وري وم �ع��اق �ب��ة أي م �س ��ؤول يثبت
تورطه في ه��ذه «امل�ج��زرة والكارثة»،
وأك ��د ف��ي ب�ي��ان ل��ه ح��رم��ة أي ع�م��ل أو
ت �ص��رف ي� ��ؤدي إل ��ى إراق � ��ة ال ��دم ��اء أو
إث� ��ارة ال�ف�ت�ن��ة ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ح��رم��ة
ه��ذه األم��ور حرمة شرعية وقانونية
وعرفية ،وطالب «الجميع باالبتعاد
ع ��ن أي ص � ��دام أو أي ع �ن��ف وح �ف��ظ
حرمات الناس وال��وط��ن ،وخصوصًا
ف��ي ه��ذه ال�ظ��روف االستثنائية التي
تمر بها مصر».
وق ��ال ال�ب�ي��ان إن «ح��رم��ة ال��دم��اء أش��د

استقاالت
في بورسعيد
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اإلخوان المسلمون:
خفية وراء
هناك ٍ
أياد ّ
هذه األحداث

ع �ن��د ال �ل��ه م��ن ح��رم��ة ب�ي�ت��ه ال� �ح ��رام»،
ول �ف��ت إل� ��ى أن ال� �ش ��رع ح� ّ�م��ل ال��دول��ة
واملجتمع مسؤولية حماية األف��راد،
بطريقة تضمن لهم حياة آمنة.
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،دع � � ��ا ال � ��دك � �ت � ��ور س �ع��د
الكتاتني رئيس مجلس الشعب ،إلى
اجتماع ط��ارئ لبحث األح ��داث التي
وق�ع��ت عقب امل �ب��ارة ،على أن يحضر
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ج�ل�س��ة ومناقشته
في مالبسات الحادث ،قاطعًا اإلجازة
التي كانت من املفترض أن تبدأ اليوم
الخميس حتى االثنني املقبل.
وأع �ل �ن��ت ج�م��اع��ة اإلخ � ��وان املسلمني
موقفها من األحداث ،وقالت على لسان
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رئيس االتحاد محمود حطاب

ال ��دك �ت ��ور م �ح �م��ود غ� � ��زالن ،امل �ت �ح��دث
الرسمي باسم الجماعة ،إنها أحداث
غ�ي��ر «ت �ل �ق��ائ �ي��ة» ،وإن «ه �ن��اك أي ��ادي
خفية وراء ه��ذه األح � ��داث» .وأض��اف
غ� � ��زالن ف� ��ي ت �ص ��ري �ح ��ات ص �ح��اف �ي��ة،
أن راب� � �ط � ��ة م �ش �ج �ع��ي «األل � � �ت� � ��راس»
يتحملون جزءًا من املسؤولية ،بسبب
إص��راره��م على القيام بأعمال شغب
ف��ي أث �ن��اء امل �ب��اري��ات وع�ق�ب�ه��ا ،وات�ه��م
ضباط الشرطة بالتقصير واإلهمال
في توفير األم��ن خالل املباراة ،وقال:
«أشعر بأن ضباط الشرطة يعاقبون
الشعب على ال�ث��ورة وإط��اح��ة النظام
السابق».
وات�ه��م زي��اد العليمي ،عضو مجلس
ال �ش �ع ��ب ،ق� � ��وات األم� � ��ن ب��امل �س��ؤول �ي��ة
ك��ام�ل��ة ع��ن األح� ��داث ،الف�ت��ًا إل��ى أن ما
ح � ��دث ه� ��و ض �م��ن م �خ �ط��ط وض �ع �ت��ه
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�ت��أك�ي��د أن ��ه ال بد
من استمرار تطبيق قانون الطوارئ
ال ��ذي ص��در ق ��رار م��ن رئ�ي��س املجلس
ال�ع�س�ك��ري م�ن��ذ أي ��ام ب��إل�غ��ائ��ه ،بينما
كان الوزير في مجلس الشعب أول من
أم��س ال�ث�لاث��اء ي�ح��اول إق�ن��اع ال�ن��واب
بضرورة استمراره لفرض األم��ن في
البالد ،وهو ما اعترض عليه النواب،
مطالبني بتنفيذ ال�ق��ان��ون الطبيعي

ع �ل��ى ك ��ل م ��ن ي �ق ��وم ب �ع �م��ل إج ��رام ��ي.
واتهم العليمي الداخلية بتنفيذ هذه
امل �ج ��زرة أو ع�ل��ى األق ��ل ال �س �م��اح بها
حتى تنفذ ق��ان��ون ال �ط��وارئ ،ويكون
لها مبرر قوي في ذلك.
أم ��ا ح��رك��ة ش �ب��اب  6أب ��ري ��ل ،ف�ق��ال��ت
في تعليقها على األح��داث إن وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ه��و امل� �س ��ؤول ع��ن ت��وف�ي��ر
األم � ��ن خ �ل�ال امل� �ب ��اري ��ات ،وب��ال �ت��ال��ي
ه� ��و امل � �س � ��ؤول ع� ��ن أع � �م� ��ال ال �ش �غ��ب
وسقوط الضحايا ،ووزارة الداخلية
ت ��ري ��د ت �ح��وي��ل ال �ب �ل��د إل� ��ى ف��وض��ى،
وي� �ج ��ب م �ح��اس �ب��ة وع � �ق ��اب ك ��ل م��ن
س�ب��ب ال �ف��وض��ى وس �ق��وط ق�ت�ل��ى في
بورسعيد ،مؤكدًا أن «هناك من يريد
إشعال األحداث في مصر».
من جانبه ،ق��ال الدكتور عبد املنعم
أبو الفتوح ،املرشح املحتمل لرئاسة
ال �ج �م �ه��وري��ة« :امل� �ج ��زرة ف ��ي اس �ت��اد
ب��ورس �ع �ي��د ل �ي �س��ت م �ج ��رد ت�ق�ص�ي��ر
أم �ن ��ي ،ل�ك�ن�ه��ا ج��ري �م��ة ك��ام �ل��ة» .أم��ا
حمدين صباحي ،امل��رش��ح للرئاسة
ك� ��ذل� ��ك ،ف � � ��رأى أن م� ��ا ح� � ��دث ع �ق��اب
لشباب «األل�ت��راس» بعد دوره��م في
ال �ت �ظ��اه��رات ض��د ح�ك��م ال�ع�س�ك��ر في
الفترة األخيرة.
وأع �ل��ن ع��دد م��ن األن��دي��ة انسحابها

م��ن ال ��دوري امل�ص��ري اع�ت��راض��ًا على
ما حدث في املباراة ،بينما لم يحدد
االت�ح��اد امل�ص��ري لكرة ال�ق��دم موقفه
م ��ن اس �ت �ك �م��ال ال � � ��دوري أو إل �غ��ائ��ه،
وق��رر فقط تعليق مباريات ال��دوري
إل� � ��ى أج� � ��ل غ� �ي ��ر م� �س� �م ��ى ،واك �ت �ف ��ى
سمير زاه ��ر ،رئ�ي��س االت�ح��اد بطلب
تأليف لجنة لتقصي الحقائق حول
األحداث التي شهدتها املباراة.
م � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،ع � �ق� ��د م� �ج� �ل ��س إدارة
ال � �ن� ��ادي األه� �ل ��ي اج �ت �م��اع��ًا ط ��ارئ ��ًا،
ب� ��رئ� ��اس� ��ة ح� �س ��ن ح � �م� ��دي ف � ��ي م �ق��ر
ال � � �ن� � ��ادي مل� �ن ��اق� �ش ��ة آخ � � ��ر ت � �ط� ��ورات
األح � � ��داث ،وأص � ��در م�ج�ل��س اإلدارة
ب�ي��ان��ًا أع�ل��ن ف�ي��ه ال �ح��داد ث�لاث��ة أي��ام
على أرواح القتلى وتعليق أنشطة
ال�ن��ادي ،وتقديم ب�لاغ للنائب العام
ب� �خ� �ص ��وص األح � � � � � ��داث .إل � � ��ى ذل � ��ك،
ح ��اص ��ر ع � ��دد م ��ن أس � ��ر ال �ج �م��اه �ي��ر
مقر النادي لالطمئان إلى أبنائهم،
ّ
وحملوه
وهتفوا ضد حسن حمدي
امل �س ��ؤول �ي ��ة ع ��ن االع � � �ت� � ��داءات ال �ت��ي
ت�ع��رض��ت ل�ه��ا ال�ج�م��اه�ي��ر ،وط��ال�ب��وا
ب��إق��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة؛ ألن ه��ذا ه��و أكبر
عدد قتلى في يوم واحد منذ الثورة،
باإلضافة إلى أنه أكبر عدد قتلى في
مباراة كرة قدم في العالم.

ّ
األوملبية
اتحاد املالكمة يقرر املشاركة في تصفيات األلعاب
أع �ل��ن االت� �ح ��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ل�م�لاك�م��ة،
خالل جلسته األخيرة ،برئاسة رئيس
االتحاد محمود حطاب ،عن تحضيره
لعقد جمعية عمومية في مطلع شهر
آذار امل� �ق� �ب ��ل ،س �ي �ص��ار م ��ن خ�لال �ه��ا
ال ��ى ال�ت�ص��دي��ق ع�ل��ى ال�ب�ي��ان�ين امل��ال��ي
واإلداري مع عرض روزنامة نشاطاته
ل�ل�ع��ام ال� �ج ��اري ،ك�م��ا ح ��دد منتصف
آذار لتنظيم ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان ل�ل��درج��ة

الثانية على حلبة بلدة عربصاليم.
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،واف��ق االت �ح��اد على
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي ت �ص �ف �ي ��ات األل � �ع ��اب
األوملبية لقارة آسيا التي ستقام في
كازاحستان مطلع نيسان املقبل.
وعليه ،واص��ل امل��درب التركي سيفا
ن � ��ار ع �م �ل �ي��ة إش � ��راف � ��ه ع �ل ��ى ت ��دري ��ب
وصقل املواهب الواعدة في الجنوب،
ح� �ي ��ث ي �ق �ي��م م �ع �ظ��م امل�ل�اك� �م�ي�ن ف��ي

ص�ي��دا وج��واره��ا ،وي�ش��ارك��ه ف��ي ذلك
امل � ��درب ال��وط �ن��ي م�ص�ط�ف��ى ال��زي �ن��و.
وس�ي�ع�م��ل االت �ح��اد ع�ل��ى ت�م�ك�ين ن��ار
من اإلقامة في الجنوب ليكون قريبًا
ّ
من األكاديمية واملالكمني .وعلق نار:
«ال أنكر وجود مواهب شابة وواعدة
ق� � ��ادرة ع �ل��ى ال� �ت� �ط � ّ�ور ف �ن �ي��ًا ،ب �ش��رط
امل �ث��اب��رة واالل �ت ��زام ودوام االح�ت�ك��اك
الخارجي».

