
االحد
14 مارس 2010 

47 العربية
والعـــالمية

باري���س � كونا: حكم القضاء الفرنس���ي امس بس���حب ملصقات 
انتخابية تابعة حلزب اجلبهة الوطنية اليميني املتطرف باعتبارها 
معادية للمسلمني. وذكرت وس���ائل اإلعالم الفرنسية ان القضاء في 
مدينة مرسيليا جنوب شرقي البالد وبعد رفع جمعيات ضد العنصرية 
دعوة على رئيس احلزب جان ماري لوبان أمر بسحب تلك امللصقات 
خالل 24 ساعة. وقالت ان امللصق كان مرسوما عليه خريطة فرنسا 
مغطاة بعلم اجلزائر رس���م عليها مئذنة على شكل صاروخ وبجانب 

اخلريطة تقف سيدة منتقبة وكتب على امللصق »ال لإلسالم«. وكانت 
السلطات اجلزائرية قد احتجت رسميا أمام السلطات الفرنسية وطالبتها 
باتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن امللصق االنتخابي »املعادي للمسلمني 
واجلزائريني«. يذكر أن االنتخابات احمللية الفرنسية ستنطلق اليوم 
حيث يش���ارك فيها نحو 44 مليون ناخب الختيار 1880 مرشحا في 
احملافظات احمللية ويتوقع احملللون خسارة االئتالف اليميني احلاكم 

بزعامة الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي.

القضاء الفرنسي يحكم بإزالة ملصقات انتخابية معادية للمسلمين

قائمة رئيس الوزراء العراقي تتقدم في بغداد و6 محافظات جنوبية 

معلومات عن نجاة المالكي من محاولة اغتيال وإصابته بطلق ناري في ساقه
بغداد � وكاالت: وس����ط ترقب 
العراقي����ني نتائ����ج االنتخاب����ات 
البرملانية التي أظهرت تقدم قائمة 
ائتالف دولة القانون بزعامة رئيس 
الوزراء ن����وري املالكي في بغداد 
وس����ت محافظات جنوبية، نقلت 
وكالة األنباء األملانية عن مصادر 
مطلع����ة ان املالكي جنا اخلميس 
املاضي من محاول����ة اغتيال أدت 
الى إصابته في ساقه. وقال مصدر 
مقرب من رئيس الوزراء ان املالكي 
»تعرض أول من أمس )اخلميس( 
حملاولة اغتيال أسفرت عن إصابته 
في ساقه بطلق ناري وأن عملية 
جراحية أجريت له في مدينة الطب« 
ببغداد. ولم يكشف املصدر عن أي 
تفاصيل فيما يخص املنفذ وآليات 
تنفيذ احملاولة أو اجلهة التي تقف 
خلفها، إال أنه أكد أن املالكي بصحة 
جيدة وال يعاني من أي مضاعفات 
جانبية، وذلك حسبما ذكرت وكالة 
الدار العراقية. يشار الى ان بيانا 
مقتضبا حول العملية اجلراحية 
التي أجري����ت للمالكي اخلميس، 
املاضي قد أثار جدال واسعا بسبب 
عدم حتديد نوعية العملية وأسبابها 
وس����بب إجرائها في مستش����فى 
التي غالبا  العراقية  مدينة الطب 
ما تس����تقبل الفقراء م����ن الناس 
وبإشراف فريق طبي محلي. وما 
عزز الشكوك البيان الذي أصدره 
مكتب نائب رئي����س اجلمهورية 
عادل عبد املهدي بقوله ان األخير 
املالكي لالطمئنان  اتصل مبكتب 
على صحة املالك����ي ولم يتحدث 

معه شخصيا.
البي����ان »ان عبدالهادي  وقال 

أجرى اتص����اال هاتفيا مع مكتب 
املالكي وذلك لالطمئنان على صحته 
بعد اجرائه عملية صغرى، متمنيا 
له دوام الصحة والتوفيق ملواصلة 
املشوار السياسي ملا فيه مصلحة 
ابناء الشعب العراقي الذين اثبتوا 
جدارته����م في مواصل����ة العملية 

الدميوقراطية«.
في غضون ذلك، أظهرت نتائج 
أولية لالنتخابات البرملانية العراقية 
أعلنت أمس تقدم قائمة املالكي في 
بغداد تلتها قائمة االئتالف الوطني 
العراق����ي، وحلت ثالث����ة القائمة 
العراقي����ة الت����ي يتزعمها رئيس 

الوزراء األسبق إياد عالوي.
وحصل ائتالف دولة القانون 
مبوجب هذه النتائج على نحو 159 
ألف صوت، في حني حصلت قائمة 
االئتالف الوطني العراقي على 108 
آالف صوت بينما حصلت القائمة 
العراقية عل����ى 105 آالف صوت. 
وتشكل هذه األصوات ما نسبته 

18% من مجمل األصوات. 
وبذلك تكون قائمة ائتالف دولة 
القانون احتلت املرتبة األولى في 
6 محافظات بينها بغداد وكربالء 
و4 محافظات جنوبية من أصل 18 

محافظة في البالد.
في املقابل حققت قائمة عالوي 
تقدما في ناحية الكرخ، غرب دجلة، 

ومحافظة صالح الدين.
وافاد مراسل وكالة فرانس برس 
ان البلبلة سادت مقر املفوضية حني 
اعالن هذه النتائج اجلزئية حيث مت 
بث االرقام على الشاشات املخصصة 
ومن ثم سحبها قبل وضعها مجددا. 
وشارك في االنتخابات التي جرت 

األمم المتحدة: ال أدلة على حدوث
تزوير واسع النطاق في االنتخابات العراقية

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
قال املبعوث اخلاص لالمم املتح��دة ورئيس فريق املراقبني الدوليني 
في االنتخابات العراقية آد ميلكرت انه ال توجد ادلة على حدوث مخالفات 

هيكلية او تزوير واسع النطاق في تلك االنتخابات.
واضاف املبعوث في حديث اجرته معه صحيفة »كريس��تيان سيانس 
مونيتور« في العراق ان »هناك فارقا بني التصرفات واخلالفات الفردية 
للساسة واملشكالت الهيكلية التي ميكن ان تؤثر على نتيجة االنتخابات، 

وحتى اآلن لم تظهر لنا دالئل على وجود مثل تلك املشكالت«.
وقال ان هناك 100 محام مخولني من االمم املتحدة ببحث الش��كاوى 
التي تصل اليهم عن مسار عملية التصويت من غياب اسماء عن السجالت 
الى التالعب باوراق التصويت في بعض املراكز، واضاف »لم اشهد حتى 
اآلن ما يؤدي الى االعتقاد بوجود منط يدل على عمليات تزوير واس��عة 
النطاق«. وقد ارس��لت بعثة املراقبني مندوبني عنها لفحص شكاوى في 
محافظتي نينوى وكركوك وتعهد ميلكرت باالعالن عن نتائج التحقيقات 

فور التوصل اليها من قبل املراقبني هناك.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في بعثة املراقبني قوله ان ما رصد من 
جتاوزات كان محدودا وفرديا. واضاف املس��ؤول الذي رفض ان تنشر 
الصحيفة اسمه »رأيت في بعض االماكن اشياء اعتقد حتى اآلن انها صغيرة 
نس��بيا وهي تتصل بعش��رات االصوات في مراكز كان حجم التصويت 
فيها يفوق 50 الف صوت«. واوضح املس��ؤول ان البعثة الدولية ارسلت 
محقق��ني لفحص مخازن صناديق االقتراع ومقارنة املعلومات التي لدى 

البعثة باملعلومات التي تتجمع في مراكز فرز االصوات.

االحد املاضي 6281 مرشحا بينهم 
1801 امراة موزعني على 12 ائتالفا 

كبيرا و74 كيانا سياسيا.
والنتائج اجلزئية ال تشكل حتى 
اآلن مفاج����أة ألنها تتطابق مع ما 
اكده مسؤولون محليون في مكاتب 
املفوضية غداة االنتخابات من حيث 
تقدم املالكي في املناطق الشيعية 
وعالوي في مناطق العرب السنة، 

والتحالف الكردستاني في معقله. 
مشاورات تشكيل احلكومة من جهة 
اخرى، اعلن النائب عباس البياتي 
املرش����ح عن »دولة القانون« بدء 
حوار مع قوائم اخرى لتش����كيل 

احلكومة املقبلة برئاسة املالكي.
وقال البيات����ي لفرانس برس 
ان »ائتالف دولة القانون، ش����كل 
جلنة مصغرة تتولى وضع االسس 

واالطار الذي يتم مبوجبه التحاور 
م����ع الكيانات السياس����ية بهدف 
تش����كيل حتالف يتولى تشكيل 
احلكومة املقبلة«. وأوضح البياتي 
ان »اللجن����ة مكونة من خمس����ة 
اش����خاص يتولون التفاوض مع 
جميع الكيانات السياس����ية دون 
اس����تثناء لوضع اس����س للحوار 
لتش����كيل التحال����ف«. واكد دون 

حتديد االسماء ان »اللجنة التقت 
ممثلني من اربعة كيانات سياسية 
حققت تقدما في نتائج االنتخابات، 
واالبواب ستكون مفتوحة للحوار 
مع اجلميع.. تلقينا اشارات ايجابية 
من ثالثة كيانات لم تبد اي اعتراض 
على ترش����يح املالكي«. يشار الى 
استحالة ان تتمكن قائمة مبفردها 
مهما كانت حظوظها في الفوز، من 

احلصول على الغالبية في مجلس 
النواب )163 من اصل 325 مقعدا( 
نظرا للنظام النس����بي املعقد في 
عملية االقتراع. وفي هذا السياق، 
عبر استاذ العلوم السياسية في 
جامع����ة بغداد حمي����د فاضل عن 
اعتقاده بان الطريق اليزال صعبا 
املالكي. وقال لفرانس برس  امام 
ان »تقدم املالكي ليس كبيرا ألنه 

لم يحقق النجاح الذي يحيله رقما 
صعبا ال ميكن جتاوزه«. وأش����ار 
الى احتمال تشكيل ائتالف شيعي 
كردي قد يقف ف����ي وجه املالكي 
قائال »هناك رغبة في التحالف بني 
االئتالف الوطني العراقي والتحالف 
الكردس����تاني الذي تقدم مبطالب 
رفضها املالكي خالل توليه رئاسة 

الوزراء«.

موظفو املفوضية العليا لالنتخابات يعدون أوراق االقتراع لالجئني العراقيني في دمشق أمس   )رويترز(

)رويترز( فلسطينيون يسعفون إحدى  جرحى املواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي عند حاجز قلنديا  

قوات االحتالل تقتحم األقصى تزامناً مع افتتاح أكبر كنيس يهودي

كلينتون توبخ إسرائيل.. والسلطة ترحب

إيران ردًا على أبو مازن بعد اتهامها بإفشال المصالحة الفلسطينية: 
هدفنا وحدة الفصائل أمام »الكيان الصهيوني«

عواصم � وكاالت: اكد املتحدث باسم اخلارجية االيرانية 
رامني مهمانبرست امس ان موقف بالده املبدئي من القضية 
الفلسطينية هو تالحم واحتاد الفصائل الفلسطينية امام 
مخططات »الكي����ان الصهيوني«، ومن ث����م العمل الفاعل 

حلصول الشعب الفلسطيني على حقوقه املشروعة.
ونقلت وكالة االنب����اء االيرانية الرس����مية )إرنا( عن 
مهمانبرس����ت قوله ان ايران تسعى جاهدة للمساهمة في 
اقامة دولة فلسطينية وان يعود الالجئون الفلسطينيون 
الى موطنهم. و شدد املتحدث باسم اخلارجية االيرانية على 
ضرورة احلفاظ على الوحدة بني الفصائل الفلس����طينية 

وعودة الالجئني الفلسطينيني الي وطنهم.
وقال ان طهران ترى ان اجراء انتخابات حرة مبشاركة 
جميع فئات الشعب الفلسطيني لتقرير املصير هو احلل 
الوحيد للقضية الفلس����طينية. تأتي تصريحات املسؤول 

االيران����ي ردا عل����ى تصريحات ادلى بها رئيس الس����لطة 
الفلس����طينية محمود عباس امس االول في تونس، اتهم 
فيها ايران بالوقوف وراء فشل املصاحلة الفلسطينية بني 

حركتي فتح وحماس.
وقال عباس الذي يقوم بزيارة تستمر يومني الى تونس 
بدعوة من الرئيس زين العابدين بن علي ان »ايران ال تريد 

ان توقع حماس وثيقة املصاحلة في القاهرة«.
واضاف »بعدما اعطوا موافقتهم في مرحلة اولى على 
هذا االتفاق«، قدم قادة حركة املقاومة االسالمية )حماس( 
»ذرائع حتى ال يوقعوا االتفاق«، موضحا ان النقطة املهمة 
في االتفاق تتعلق بتنظيم انتخابات رئاس����ية وتشريعية 
ف����ي يونيو. وكانت حركة فت����ح وقعت االتفاق الذي متت 
التفاوض حوله الش����هر، لكن حماس رفضت اقراره. واكد 
عباس ان »هدف القيادة الفلسطينية هو ابعاد شعبنا عن 

الوصاية االيرانية«. الى ذلك قال وزير اخلارجية الفنلندي 
الكسندر س����توب امس ان دول االحتاد االوروبي توصلت 
الى »توافق كاف« لتقرير عقوبات قوية بحق ايران بشأن 
برنامجها النووي، في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في 
االمم املتحدة. واوضح الوزير »اعتقد اننا سنتمكن من اقناع 
الصني وروسيا« في مجلس االمن الدولي باتخاذ قرار بفرض 
عقوبات قوية ضد ايران التي يش����تبه في سعيها حليازة 

سالح نووي حتت غطاء برنامجها النووي السلمي.
واضاف ف����ي تصريحات على هامش اجتماع نظمه مع 
العديد من نظرائه االوروبيني في ساريسيلكا شمال فنلندا 
»انا واثق من اننا سنتوصل الى شيء ما في مجلس االمن 
الدولي«. لكن »في حال فشلنا عند هذا املستوى، فان ذلك 
س����يعني اتخاذ عقوبات احادي����ة اجلانب من قبل االحتاد 

االوروبي«.

عواصم � وكاالت: وبخت وزيرة 
اخلارجي����ة االميركي����ة هيالري 
كلينت����ون امس االول إس����رائيل 
واعتبرت اإلعالن عن مش����روعها 
القدس  االس����تيطاني اجلديد في 
الشرقية احملتلة بأنه »إشارة سلبية 
جدا« في العالق����ات بني تل أبيب 

وواشنطن.
وفي لهجة قاسية غير معهودة، 
الوزراء  قالت كلينت����ون لرئيس 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو انها 
تعترض بش����دة على اإلعالن عن 
املشروع خالل زيارة نائب الرئيس 
األميركي جوزف بايدن إلسرائيل 
واألراضي الفلسطينية في مسعى 

الستئناف عملية السالم.
وهاتفت كلينت����ون نتنياهو 
وقالت ل����ه ان »الواليات املتحدة 
اعتبرت اإلعالن إش����ارة س����لبية 
جدا في مقاربة إسرائيل للعالقات 

الثنائية«.
ودعمت اللجنة الرباعية التي 
تضم الواليات املتحدة وروس����يا 
واألمم املتحدة واالحتاد األوروبي 
موقف كلينتون بتأكيدها في بيان 
انها »تدين قرار إسرائيل السماح 
ببناء وحدات س����كنية جديدة في 

القدس الشرقية«.
اللجنة ان »اي عمل  وأضافت 
أحادي اجلانب يتخذه احد األطراف 
ينبغي أال يؤثر في نتائج املفاوضات 
ولن يعترف به املجتمع الدولي«.

عريقات: ننتظر الرد األميركي

كما رح����ب كبي����ر املفاوضني 
الفلس����طينيني صائ����ب عريقات 
بتصريح����ات كلينت����ون وببيان 

فقط بل بأفعال محددة ايضا، انها 
الواليات  ملتزمة بالعالقة )م����ع 

املتحدة( وبعملية السالم«.
وأك����د كراول����ي ان املبعوثني 
األميركيني للشرق األوسط جورج 
ميتشل وجيفري فيلتمان امضيا 
الس����اعات ال����� 24 املاضية وهما 
يجريان اتص����االت مع قادة عرب 
إلبقاء محادثات السالم في مسارها. 
وقال »اتصلنا بعدد كبير من القادة 
واعتقد اننا نش����ترك في التزامنا 
بعملية الس����الم عل����ى الرغم من 
الصعوب����ات الناجمة عن اإلعالن 
االس����رائيلي«. واكد ان واشنطن 
قبلت اعتذار نتنياهو لكنه يبقى 

مسؤوال عن االعالن.
إل����ى ذل����ك، ذك����رت مصادر 
فلسطينية ان ش����رطة االحتالل 
اإلسرائيلية واصلت امس إغالق 
10 بواب����ات للمس����جد األقص����ى 
مبدين����ة القدس في وجه املصلني 
والزوار املسلمني، وأبقت 3 بوابات 

مفتوحة.
وأفادت املصادر بأن قوات من 
شرطة االحتالل اقتحمت ساحات 
املسجد األقصى وأغلقت مدرسة 
األقصى الثانوية للبنات التي تقع 
داخل املسجد قرب باب السلسلة كما 
أغلقت املدرسة الثانوية الشرعية 
التي تقع داخله ايضا. وأكد شهود 
عيان ان أجواء مش����حونة سادت 
جميع أنحاء البل����دة القدمية من 
التي تنتشر فيها  القدس احملتلة 
أعداد كبيرة من شرطة االحتالل 
والتي تترافق مع خش����ية تسود 
أوساط الفلسطينيني من مخططات 

إسرائيلية الستهداف املسجد.

أمله  الرباعية، معبرا عن  اللجنة 
في ترجمة »هذه اإلدانات الى قرارات 
النشاط  ملزمة إلسرائيل« لوقف 

االستيطاني.
وذك����ر عريقات ف����ي بيان ان 
هناك موقفا عربيا موحدا بوجوب 
إلغاء قرار االستيطان االسرائيلي 
وضمان ع����دم تنفيذه، مضيفا ان 
»مواقف االحتاد األوروبي واألمم 
املتحدة وروسيا تنسجم مع هذا 

املوقف«.
وقال ان اجلانب الفلس����طيني 
ينتظر رد أميركا مع قدوم املبعوث 
الش����رق األوسط  الى  الرئاس����ي 

الس����يناتور جورج ميتش����ل الى 
املنطقة.

كلينتون: اإلعالن مهين

وصعدت كلينتون بعد اتصالها 
بنتنياهو لهجتها ضد اس����رائيل. 
وقال����ت لش����بكة »س����ي ان ان« 
التلفزيونية االميركية ان »اإلعالن 
عن املستوطنات في اليوم الذي كان 

نائب الرئيس هناك، مهني«.
وأضافت »اعني بذلك انها كانت 
حلظة مؤسفة وصعبة لكل واحد 

منا«.
وهذا التوبيخ غير اعتيادي من 

قبل الوالي����ات املتحدة حلليفتها 
الرئيسية في املنطقة خالل العقود 

الطويلة املاضية.

أفعال ال أقوال

إزاء ذل����ك، قال فيليب كراولي 
الناطق باسم كلينتون ان وزيرة 
اخلارجية »قالت انها لم تفهم كيف 
ح����دث ذلك خصوص����ا في ضوء 
اهتمام الوالي����ات املتحدة الكبير 

بأمن إسرائيل«.
وأك����د كراول����ي ان كلينتون 
»قالت بوضوح ان على احلكومة 
اإلسرائيلية ان تثبت ليس بالقول 

تايلند: مسيرة مليونية ألنصار شيناواترا 
المخلوع إلسقاط الحكومة اليوم

هجوم انتحاري في باكستان يقتل ويصيب العشرات
بيشاور � أ.ف.پ: اعلنت الشرطة الباكستانية 
ان 10 اشخاص على االقل قتلوا واصيب 37 آخرين 
امس في هجوم انتحاري في وادي س���وات شمال 
غرب باكس���تان غداة سلس���لة تفجيرات تسببت 

بفوضى وحمام دم في مدينة الهور.
وفجر االنتحاري نفسه في سيدو شريف جنوب 
مينغورا كبرى مدن سوات حيث قال العسكريون 

انهم سحقوا متردا حلركة طالبان قبل اشهر.
وقال مسؤول الشرطة في املنطقة قاضي جميل 
في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان »عشرة 
اش���خاص قتلوا و37 آخرين جرحوا في االعتداء 
االنتحاري«. وبني القتلى ثالثة من عناصر االمن 
وصبي في التاسعة من عمره. واضاف ان االنتحاري 
حاول دخول مبنى للحكومة تس���تخدمه الشرطة 
وقوى االمن، موضحا انه »حسب معلومات اولية 
كان االنتح���اري راجال وحاول دخول املبنى لكنه 
فجر نفسه عندما حاولت الشرطة توقيفه«. وقال ان 
»االنتحاري كان يحمل 15 كيلوغراما من املتفجرات«. 

وانفج���رت خمس قنابل صغيرة بعد ذلك دون ان 
تسبب اصابات، لكنها اثارت موجة من الذعر. وقال 
سكان املنطقة ان قوات االمن طوقت املنطقة التي 
اغلقت فيها كل احملالت التجارية على الفور. ويأتي 
هذا الهجوم االنتحاري غداة تفجيرين انتحاريني 
اس���تهدفا عس���كريني في بازار الهور كبرى مدن 
ش���رق باكستان واسفرا عن سقوط 57 قتيال بعد 
وفاة 12 من اجلرحى امس االول.ولقد ألقت الشرطة 
الباكستانية القبض على أكثر من 50 شخصا في إطار 
التحقيقات بالتفجيرين. ويرى اجليش الباكستاني 
والواليات املتحدة في سوات رمزا لنجاح السلطات 
الباكستانية بعد انهاء مترد استمر سنتني ملقاتلي 
حركة طالبان وتنظيم القاعدة. ويؤكد اجليش ان 
املنطقة آمنة اليوم وعاد اليها اكثر من مليونني من 
سكانها الذين فروا منها. لكنها تشهد اعمال عنف 
متقطعة بينما يخش���ى البعض ان يكون مقاتلو 
طالبان الذين فروا من سوات يعيدون جتميع قواتهم 

في منطقة اخرى شمال غرب باكستان.

آالف القرويين تدفقوا إلى بانكوك وسط انتشار مكثف للقوى األمنية

)أ.پ( أ   ن للمشاركة في املظاهرة املليونية السقاط احلكومة اليو ي املخلوع يتجمعو أنصار رئيس الوزراء التايلند

بانكوك � رويترز: توجه آالف احملتجني املناهضني 
للحكومة التايلندية من الريف الى العاصمة بانكوك 
امس للمشاركة فيما يصفونها »مبسيرة املليون« 
لشل احلركة في العاصمة وإسقاط حكومة يقولون 

انها واجهة لصفوة غير منتخبة.
وسيتجمع أنصار رئيس الوزراء األسبق تاكسني 
شيناواترا الذي اطيح به في انقالب عام 2006 في 
بانكوك اعتبارا من اليوم ويقولون انهم سيبقون 7 
ايام على االقل بهدف اجبار رئيس الوزراء أبهيسيت 
فيجاجيفا على الدعوة النتخابات س���يكون حلفاء 

تاكسني في وضع جيد للفوز فيها.
وقال عضو في البرملان وأحد انصار حزب مؤيد 
لتاكسني ان »ما بني 600 الف و700 الف »من اصحاب 
القمصان احلمراء« ف���ي طريقهم الى بانكوك ومع 
هؤالء املوجودين بالفعل في املدينة سيكون لدينا 

اكثر من مليون شخص«.
ويدير تاكس���ني املعارضة في بالده من منفاه 
في االمارات. وقال مسؤولون تايلنديون في وزارة 

اخلارجي���ة ان االمارات ابلغت تاكس���ني بان عليه 
املغادرة. ويطالب املسؤولون في تايلند احلكومات 
برفض استقبال تاكس���ني الذي يستعد لاللتحاق 
بابنتيه املوجودتني في املانيا. ويشعر املستثمرون 
بقلق ازاء اعمال العنف وازاء تشتيت انتباه احلكومة 
في الوقت الذي يتعني فيه عليها التركيز على انعاش 
االقتصاد بعد فترة ركود وجيزة. ومت حشد 40 ألفا 
من اجلنود وقوات الشرطة في بانكوك ابتداء من 
امس االول عندما جتمع عدة آالف من املتظاهرين 
في عدة نقاط قبل بدء التجمع الرئيس���ي. وجتمع 
نحو ثالثة االف محتج على طريق راتشادامنيون 
الذي يخترق وسط بانكوك مؤديا الى اجلسر الذي 
سيكون املوقع االساسي للتجمع اليوم. وقالت احدى 
املشاركات في املسيرة وهي من منطقة نان في الشمال 
»نريد الدميوقراطية والعدالة للمجتمع. نريد ان حتل 
احلكومة البرملان وان تعيد السلطة الى الشعب« 
مضيفة انها قدمت استقالتها من وظيفتها كمعلمة 

للعمل حلساب »اصحاب القمصان احلمراء«.


