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لندنـ  عاصم علي والوكاالت: حدد رئيس 
الوزراء البريطانــــي غوردون براون امس 
يوم السادس من مايو املقبل موعدا إلجراء 
االنتخابات العامة في ظل منافسة متقاربة بني 
حزب العمال الذي يقوده وحزب احملافظني 
املعارض. وطلب براون من امللكة إليزابيث 
الثانية خالل لقائهما فــــي قصر باكنغهام 

امس حل البرملان.
وقــــال في كلمة أمام مقــــره )10 داوننغ 
ستريت( إن »بريطانيا على طريق االنتعاش 
وأي شــــيء نفعلــــه يجــــب أال يعرض هذا 
االنتعاش للخطر وســــيقاتل حزب العمال 

من أجل النزاهة في جميع األوقات«.
وأشار الى أن حزب العمال سيركز على 

مواجهة ثالثة حتديات وصفها بالكبيرة وهي 
كما عددها: »ضمان االنتعاش وحماية اخلدمات 
األساســــية مع التركيــــز على خفض عجز 

امليزانية وجتديد احلياة السياسية«.
الناخبني  بــــراون مخاطبــــا  وأضــــاف 
البريطانيني »قضيتنا هي قضيتكم لذلك دعونا 

نذهب بخطى راسخة إلى االنتخابات«.

براون يحدد 6 مايو موعداً لالنتخابات العامة

نزيف الشارع العراقي مستمر: أكثر من 200 قتيل وجريح بسلسلة انفجارات »مدنية«
وسط انشغال القادة السياسيين بسباقهم الطويل للوصول إلى التأليف المؤدي للحكومة

أصيب مدير شؤون املواطنني في 
وزارة الداخليــــة العراقية اللواء 
نايف عبدالرزاق السامرائي بجروح 
خطيرة في هجوم مسلح استهدفه 

في غرب بغداد ليل أمس األول.
أكد د.عــــالء مكي  سياســــيا، 
عضو مجلس النواب عن القائمة 
»العراقية« وجود خلفيات سياسية 
واضحــــة وراء التفجيــــرات التي 
شهدتها العاصمة العراقية »بغداد« 
مؤخرا. وقال مكــــي في تصريح 
خاص إلذاعة »صوت العرب« أمس 
»إن التفجيرات الدامية التي شهدتها 
العاصمــــة العراقية بغداد مؤخرا 
متثل خرقا أمنيا اال أنها ال تخلو من 

خلفيات سياسية واضحة«.
وحــــول العمليــــة االنتحارية 
أعلنت القائمة »العراقية« برئاسة 
إياد عالوي امس ان حوارات الكتل 
السياسية بشأن تشكيل احلكومة 
لم تصــــل حتى اآلن مســــتويات 
احلسم ومازالت في إطار تقريب 
وجهات النظر. واعتبرت ان غالبية 
التصريحات اإلعالمية عن حسم 
التحالفات مازالت بعيدة عن واقع 

احلوار الدائر.
وفــــي دمشــــق، أدان الرئيس 
التفجيرات  السوري بشار األسد 
اإلرهابية التي وقعت في العراق 
مؤخــــرا وأســــفرت عن ســــقوط 
عشــــرات الضحايا األبرياء مؤكدا 
وقوف بالده إلى جانب الشــــعب 
العراقي الشــــقيق ودعمها الكامل 
لعودة األمن واالســــتقرار جلميع 

األراضي العراقية.

 مــــن جهته، قــــال ضابط في 
اجليش رفض ذكر اسمه »وصل 
شخصان قبل ثالثة ايام الستئجار 
محل في املبنى بغرض بيع الفالفل 
وجلبوا امس العديد من املواد الى 

املكان ووقع التفجير«.
 أما املتحدث باسم قيادة عمليات 
اللواء قاسم املوسوي فقد  بغداد 
اتهم فلول تنظيم القاعدة وأنصار 

عمليات تفجير باالضافة الى مبنيني 
في منطقة العالوي الشعبية في 

وسط العاصمة.
وكانت املصادر اعلنت سابقا 
ان انتحاريا فجر نفســــه وســــط 
مطعم شعبي في منطقة العالوي 
في مبنى من طابقني، لكنها عادت 
لتؤكــــد الحقا ان االنفجار لم يكن 
ناجما عن عملية انتحارية وامنا 

الســــابق  العراقي  النظام  رئيس 
املقبور صدام حسني وحزب البعث 
احملظور مبسؤوليتهم عن موجة 
الهجمــــات التي وقعــــت منذ يوم 
اجلمعة. وصرح املوسوي لتلفزيون 
حكومي قائال »نحن في حالة معركة 
وعلينا ان نتوقع جميع االحتماالت 
ومواجهة العدو بكل ما أوتينا من 
امكانيــــات«. على خط أمني آخر، 

عن تفخيخ املبنى.
وأفــــاد مراســــل فرانس برس 
بــــأن مبنى العالوي املشــــيد من 
اآلجر يحوي ثالث شقق سكنية 
فضال عن املطعــــم، قد انهار كليا 
وتضررت املباني املجاورة املتهالكة 
واملتداعيــــة حيث توالت عمليات 
انقاذ الضحايا من حتت االنقاض 

طوال يوم أمس.

عواصمـ  وكاالت: اليزال الشارع 
القادة  العراقي ينزف، واليــــزال 
السياســــيون منشغلني بسباقهم 
الطويــــل على تشــــكيل االئتالف 
املوصــــل لتأليــــف احلكومة بعد 
نحو شهر على انتهاء االنتخابات 

البرملانية.
وخالفا لتفجيرات األحد املاضي 
التي اســــتهدفت ســــفارات إيران 
وأملانيا ومصر وسورية في احلي 
الديبلوماســــي، كان املدنيون هم 
معظم ضحايا سلسلة التفجيرات 
التي هزت بغداد وضواحيها القريبة 
أمس، حيث دمرت عدة مبان سكنية 
وأودت بحياة أكثر من 41 شخصا 

وما ال يقل عن 160 جريح.
وقالت مصادر ان 25 من هؤالء 
لقوا حتفهم في انهيار مبنيني على 
رؤوس ساكنيهما بعد تفخيخهما 

وتفجيرهما.
وقد أكــــدت املصــــادر ان هذه 
التي يســــكنها مدنيون  املبانــــي 
موزعة على مناطق جكوك والشعلة 
شمال بغداد، والعالوي وسطها، 
واالعالم والشرطة الرابعة والعامل 
في اجلنوب الغربي من العاصمة 

العراقية.
أمنية أن  وأعلنــــت مصــــادر 
االنفجارات أســــفرت عن سقوط 
الشــــعلة الشيعي  مبنى في حي 
في شــــمال بغداد، ومبنى آخر في 

منطقة جكوك املجاورة.
كمــــا انهارت ثالثــــة مبان في 
الرابعة واالعالم  مناطق الشرطة 
والعامــــل في غرب بغــــداد جراء 

)أ.پ( عراقيون يبحثون عن ناجني حتت أنقاض األبنية التي انهارت بسبب تفجيرات بغداد أمس 

واش��نطن � رويترز: نش��رت جماعة امس تسجيل ڤيديو 
للجي��ش األميركي مصنفا على أنه س��ري يصور هجوما في 
عام 2007 لطائرات مروحية من طراز »أباتش��ي« أودى بحياة 

12 شخصا في بغداد منهم اثنان من صحافيي رويترز.
وتس��مى اجلماعة التي نش��رت الڤيديو ويكيليكس وهي 
تش��جع على نش��ر املعلومات الس��رية ملكافحة الفساد على 

مستوى احلكومة والشركات.
وق��ال متحدث باس��م اجلماع��ة في مؤمت��ر صحافي في 
واشنطن ان اجلماعة حصلت في 12 يوليو2007 على تسجيل 
الڤيديو الذي يصور هجوم طائرات األباتشي وانها استطاعت 

مشاهدته والتحري عنه بعد فك كود التشفير.
وأكد مس��ؤول عس��كري أميركي طلب أال ينشر اسمه ان 

التسجيل املصور واملسموع صحيح.
وقال املتحدث باس��م القيادة املركزي��ة االميركية امليجور 
شون تيرنر ان حتقيقا أجري بعد احلادث بوقت قصير ووجد 
ان الق��وات االميركية لم تكن على علم بوجود صحافيني وانها 

ظنت انها كانت تقاتل متمردين مسلحني.
واضاف تيرنر »نأس��ف لضي��اع أرواح أبري��اء لكن هذا 
احل��ادث جرى حتقيق بش��أنه عل��ى وجه الس��رعة ولم تكن 
هناك قط أي محاولة للتس��تر عل��ى أي جانب من جوانب هذا 
االش��تباك«. وحوي ڤيديو طائ��رات الهليكوبتر احلربية الذي 
وضعت��ه ويكيليك��س على االنترن��ت تس��جيال ملكاملات بني 
الطيارين وهو يعرض مش��هدا مصورا من اجلو ملجموعة من 

الرجال يتحركون في أنحاء ميدان في أحد أحياء بغداد.
ووصف الطيارون بعض الرجال بأنهم مسلحون.

وقال��ت اجلماع��ة انه كان بني ه��ؤالء الرجال ف��ي امليدان 
مصور رويترز منير نورالدين )22 عاما( ومس��اعده وسائقه 

سعيد جماغ )40 عاما( اللذان قتال في احلادث.

شريط مصور يظهر طائرة أباتشي أميركية 
تقل عراقيين مدنيين بينهم صحافيان

ليبرمان يشبه أردوغان بالقذافي
وتشاڤيز وأوباما بـ »فرعون« 

إسرائيل تتعهد باستمرار االستيطان في القدس المحتلة وباستئنافه في الضفة

عواصم ـ وكاالت: مبوازاة حملتها املستمرة في 
االعتداء على القدس احملتلة وتأكيدها على مواصلة 
االســــتيطان في العاصمة املقدسة وجميع األراضي 
احملتلة، أطلقت إسرائيل حملة شديدة اللهجة على 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ووصفه 
وزير خارجيتها اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان بأنه 
أصبح مثل الزعيم الليبي معمر القذافي أو الرئيس 
الڤنزويلي هوغو تشــــاڤيز في إشــــارة إلى مواقف 
األخيرين ضد إســــرائيل، مجددا رفضه االستجابة 
ألي من املطالب األميركية بشأن جتميد االستيطان 
بالقدس وتنفيذ خطوات لتحريك العملية السياسية 

مع الفلسطينيني.
وقال ليبرمان فــــي مقابلة أجراهــــا معه موقع 
»يديعوت أحرونوت« االلكتروني ونشرها أمس إن 
أردوغان »يتحول شيئا فشيئا ليصبح مثل القذافي أو 
هوغو تشاڤيز« وذلك بعدما انتقد اردوغان إسرائيل 
أمس واتهمها بقتل األوالد الفلسطينيني خالل احلرب 
على غزة، مهددا بأن تركيا لن تسكت في حال تعرضت 

غزة لعدوان إسرائيلي جديد.
وتطرق ليبرمان إلى األزمة بني حكومة إسرائيل 
واإلدارة األميركية واملطالب التي وضعها الرئيس 
األميركي باراك أوباما أمام رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامني نتنياهو خالل لقائهما قبل أسبوعني في البيت 
األبيض وبينها تنفيذ إسرائيل خطوات و»مبادرات 
نية حسنة« جتاه السلطة الفلسطينية الستئناف 
املفاوضات ووقف البناء االســــتيطاني في القدس 

الشرقية.
ورفض ليبرمان املطالب األميركية مشبها هذه 
املطالب مبا أسماه املظالم التي تعرض لها اليهود على 
يد فرعون مصر، قائال »لقد عبرنا »مظالم« فرعون 
وســــنعبر هذه الفترة ومن يحارب على اســــتقالل 
ووجود الدولة يجــــب أن يصمد أمام الضغوط وال 

يوجد بديل لذلك«.
وأضاف »لم نحصل على أي محفز إيجابي مقابل 
ذلك وإمنا تلقينا مطالب إضافية وضغوطا واتهامات«. 
وتابع انه يجب إبالغ أوباما بأمور واضحة »وأعتقد 
أنه يجب التوضيح ألوباما أننا لن جنمد البناء في 
القدس وحسب وإمنا سنعود بعد انتهاء فترة الشهور 
العشرة من التجميد »إلى البناء في الضفة ويجب 

أال تكون هنا أي أوهام حيال ذلك«.
وشدد ليبرمان على أن هذا موقفه الشخصي لكنه 
أضاف أنه ال يعتقد أن هيئة »الســــباعية« الوزارية 
اإلسرائيلية ستقرر بشكل آخر قائال »نحن أشخاص 

نتحلى باملسؤولية واملنطق«.

عباس يقيل مدير مكتبه بطل »الفضيحة الجنسية«
أنهى عالقة الطيراوي بالسلطة الفلسطينية

وأضافت أن التوصيات تتضمن 
اتخاذ إجراءات قانونية ضد املسؤول 
السابق في املخابرات الفلسطينية 
فهمي شبانة الذي كان قدم شريط 
أخــــرى للقنوات  الڤيديو ووثائق 

اإلسرائيلية من أجل عرضها.
وكان عباس اتخذ قرارا بحظر 
أي انتهــــاك للحريات الشــــخصية 
وخصوصية اإلنسان من األجهزة 
الفلسطينية. وقرر عباس  األمنية 
تشكيل جلنة التحقيق في منتصف 
الشــــهر املاضي بعــــد أن عرضت 
قنوات إســــرائيلية شريط ڤيديو 
للحسيني قدمه شبانة مع وثائق 
أخرى قال إنها تدين مسؤولني في 
السلطة الفلسطينية بالفساد املادي 
واألخالقي. وقال شبانة إنه صور 
الشــــريط بشكل ســــري في منزل 
سيدة كانت قد تقدمت بطلب للعمل 
فاشترط عليها املسؤول الفلسطيني 
القيام بعالقة جنسية معه لتوظيفها، 
وقد ادعت قبولهــــا بعد أن أعلمت 
شبانة الذي كان موكال بقيادة وحدة 

ملكافحة الفساد.

القرارات حرمان رئيس املخابرات 
الســــابق توفيق الطيراوي عضو 
اللجنــــة املركزية حلركة فتح من 
تولي أية مهمة رسمية في السلطة 

الفلسطينية.

شخصية خارج العمل« مع تأكيده 
أنه )احلسيني( لم يستغل موقعه 
فــــي حتقيق منافع شــــخصية أو 

ابتزازات.
وأشارت املصادر إلى أن من بني 

يقر املزيد منها الحقا.
ونشرت صحف محلية صادرة 
فــــي رام اهلل أن عباس وجه إلى 
احلسيني رسالة أبلغه فيها إعفاءه 
من منصبه بسبب ارتكابه »أخطاء 

عواصمـ  وكاالت: أكدت مصادر 
فلسطينية رسمية أمس أن الرئيس 
محمود عباس قرر إعفاء مدير مكتبه 
رفيق احلسيني من منصبه على 
خلفية عرض قنوات تلفزيونية 
إسرائيلية تسجيالت مصورة له 
في أوضاع مخلــــة باآلداب، كذلك 
أكدت إنهاء عالقة رئيس املخابرات 
الســــابق اللواء توفيق الطيراوي 
بالسلطة الفلسطينية وذلك على 

خلفية تورطه في ملفات فساد.
كما أوعز عباس للنائب العام 
الفلسطيني مبالحقة كاشف ملفات 
الفســــاد في السلطة ضابط األمن 
الســــابق فهمي شبانه والتحقيق 
معه ملا وصف باستغالله معلومات 
بصورة غير مشروعة واستخدامها 

لإلساءة للسلطة الفلسطينية.
وذكرت املصادر أن عباس، وبناء 
اللجنة اخلاصة  على توصيــــات 
بالتحقيق في قضية احلســــيني 
الرئاسة  السابق لديوان  الرئيس 
والذي تسلمه يوم السبت املاضي، 
اتخذ سلسلة قرارات وينتظر أن 

أميركا تتخلى عن إجراء المزيد من التجارب النووية
1991 والتي انتهـــى العمل بها 
اواخر العام املاضي، ومبا متثله 
من مساواة بني البلدين العدوين 
السابقني في احلرب الباردة لكنه 
حذر من ان روسيا حتتفظ بحق 

االنسحاب منها.
واعتبر الڤروڤ في مؤمتر 
صحافي ان معاهدة ســـتارت 
الى »مستوى  اجلديدة تؤشر 
جديد من الثقة« في العالقات بني 

الواليات املتحدة وروسيا.
وحذر الفروف من ان روسيا 
حتتفظ بحق االنســـحاب من 
املعاهدة في حال ادى مشروع 
الـــدرع االميركيـــة املضـــادة 
للصواريخ الى تغيير كبير في 
التوازن االستراتيجي احلالي.

وقال الڤروڤ للصحافيني 
ان »روســـيا حتتفـــظ بحـــق 
االنسحاب من معاهدة ستارت 
اذا بدأ التطوير الكمي والنوعي 
ملشروع الدرع االميركية املضادة 
للصواريخ بالتأثير الى حد كبير 
على فاعلية القوى االستراتيجية 

النووية الروسية«.
لكنه لفت الى انه في الوضع 
احلالـــي لالمـــور، ال يبدو ان 
املشـــروع »يهدد االســـتقرار 
االستراتيجي وال يخلق مخاطر 

للقوى االستراتيجية النووية 
الروسية«.

إيران

في غضون ذلك، ســـخرت 
اخلارجية االميركية من اعالن 
ايران عزمها عقد مؤمتر لنزع 
الســـالح النووي فـــي العالم 
ســـتحضره كل من ســـورية 
وكوبا وڤنزويال وسلطنة عمان 
وتركمانســـتان فيمـــا مازالت 

الصني تدرس املشاركة فيه.
وأشاد املتحدث باسم وزارة 
اخلارجيـــة االيرانيـــة رامني 
مهمانبراســـت مبؤمتر طهران 
املزمع بوصفه ميثل بدء صفحة 
جديدة في نزع السالح النووي 
في أنحاء العالم. وسيعقد هذا 
املؤمتر على مدى يومني اعتبارا 

من 17 ابريل اجلاري.
وقال مهمانبراســـت »هذا 
املؤمتر سيكون مبثابة حملة 
جديدة وســـتكون إيـــران في 
طليعة الداعني جلميع الدول إلى 

وقف صنع أسلحة نووية«.
وتـــردد أن وزراء خارجية 
كل من سورية وكوبا وڤنزويال 
وسلطنة عمان وتركمانستان 

أكدوا مشاركتهم في املؤمتر.

اســـتراتيجية شـــفافة اكثـــر 
استقرارا« حسب وثيقة لوزارة 

الدفاع.

موسكو

من جانبها، اعتبرت موسكو 
ان معاهدة ستارت اجلديدة حول 
التي  النووية  نزع االســـلحة 
ســـتوقع مع الواليات املتحدة 

في براغ غدا ستعزز الثقة في 
العالقات بني البلدين فيما يرى 
محللون انها تامل من وراء ذلك 
العالم  اســـتعادة موقعها في 

و»املساواة« مع واشنطن.
ورحـــب وزيـــر اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ بهذه 
املعاهـــدة التي ســـتحل محل 
معاهدة »ستارت« املوقعة عام 

ـ وكاالت:  فـــي  عواصـــم 
تقريرهـــا املراجع عن العقيدة 
النووية، فرضت ادارة الرئيس 
األميركي باراك اوباما امس قيودا 
على استخدام الواليات املتحدة 
لألسلحة النووية، متخلية عن 
تطوير أســـلحة ذرية جديدة 
معلنة عـــن تخفيضـــات في 

املخزون األميركي.
ادارة اوباما في  وأضافـــت 
هذا التقرير امس ان »الواليات 
املتحدة تريد التشديد على انها 
لن تفكر في اللجوء الى األسلحة 
النووية اال في حالة الضرورة 
القصوى دفاعا عن مصاحلها 
احليويـــة ومصالـــح حلفائها 

وشركائها«.
ووفقا لهذه العقيدة اجلديدة 
فإن »اإلرهاب النووي« يشكل 
»اكبر خطر فوري«، وليس الدول 
النووي،  الســـالح  التي متلك 
وذلك في الوقت الذي يســـعى 
فيه تنظيم »القاعدة وحلفاؤه 
الى امتالك أسلحة  املتطرفون 

نووية«.
اوباما  ادارة  وأعلنت ايضا 
خططا ملواصلة حوارات ثنائية 
عالية املســـتوى مع روســـيا 
والصني للترويـــج »لعالقات 

روسيا تؤكد حقها في االنسحاب من »ستارت« وواشنطن تسخر من مؤتمر إيران لنزع السالح النووي

واش��نطن � أ.ف.پ: أعلن رئيس احلزب الدميوقراطي 
تيم كاين امس االول ان احلزب سيختار الرئيس االميركي 
باراك اوباما ونائبه جو بايدن للترش��ح لوالية ثانية خالل 
املؤمت��ر الوطني الذي س��يعقد خالل اس��بوع ب��دءا من 3 

سبتمبر 2012.
وق��ال كاين عل��ى موقع احلزب عل��ى االنترنت »خالل 
املؤمتر س��نعني مجددا الرئيس باراك اوباما ونائب الرئيس 
جو بايدن وس��نؤكد مجددا قيم حزبنا الس��يما املس��اواة 

والتنوع واالحترام«.
وينظم اجلمهوريون مؤمترهم خالل أس��بوع بدءا من 
27 أغس��طس 2012. ولم يحدد اي م��ن احلزبني اي مدينة 
ستس��تضيف هذين التجمعني الكبيري��ن اللذين يعتبران 

حدثني أساسيني في احلياة السياسية االميركية.

رئيس الحزب الديموقراطي:
سنرشح أوباما لوالية ثانية

رئيس ديوان الرئيس الفلسطيني كما ظهر في شريط الفيديو

القاهرة: اعتقال 70 من »6 أبريل«
ومنعهم من التوجه لمجلس الشعب

القاهرةـ  أ.ف.پـ  د.ب.أ: صرح مصدر أمني مصري 
بأن قوات األمن اعتقلت امس 70 من نشطاء حركة 
6 أبريل وفضت تظاهرتــــني إحداهما قرب املتحف 
املصري واألخرى أمام مجلس الشــــورى احتجاجا 

على األوضاع السياسية وللمطالبة بالتغيير.
وأضاف املصدر لوكالة )د.ب.أ(، طالبا عدم ذكر 
اسمه، أن املتظاهرين الذين رددوا الهتافات املعادية 
للنظام وللرئيس حسني مبارك حاولوا اخلروج من 
الطــــوق األمني الذي فرضته حولهم قوات األمن ما 

أدى إلى وقوع اشتباكات.
وأضاف أن قوات األمن طاردت املتظاهرين بعد 
اخلروج من الكردون في شوارع وسط املدينة واعتقلت 

أغلبهم.
وجتمع عشــــرات الشــــباب قبيل ظهر امس في 
وسط القاهرة لالحتجاج على غالء املعيشة تلبية 
لدعوة حركة 6 ابريل التي أسست عام 2008 والتي 
تنشط منذ ذلك احلني للمطالبة بتعديالت دستورية 
تتيح تداوال حقيقيا للسلطة في مصر وبرفع حالة 

الطوارئ.
وكان املتظاهــــرون يريــــدون التوجه من ميدان 
التحرير الى مبنى مجلس الشــــعب املجاور إلعالن 

مطالبهم أمامه ولكن الشرطة منعتهم.
وأكدت إسراء عبدالفتاح وهي من مؤسسي حركة 6 
ابريل: »لم نتمكن من التحرك من ميدان التحرير، فقد 

جاء رجال شرطة يرتدون زيا مدنيا ومنعونا«.
وقالت لوكالة فرانس برس »عندما حاولنا الهرب 
الى شارع مجاور، ضربتنا الشــــرطة بالهراوات«، 

واوضحت ان العديد من النشطاء اعتقلوا.
وقال جورج اسحق احد املتحدثني باسم اجلمعية 
الوطنية للتغيير التي تأسست لدعم مطالب رئيس 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق د.محمد البرادعي 
بتغيير الدستور والتي تضم حركة 6 ابريل، ان نحو 

70 متظاهرا اعتقلوا.
وأضاف »راجعنا الشباب الذين كانوا في نقاط 
التجمع املختلفة في وســــط القاهــــرة وتبني ان 70 

شخصا اعتقلوا«.
من جانبه، قال مصدر في احلركة إنه جرى اعتقال 
عضوين في احلركة في اإلسكندرية امس أيضا بعد أن 
كانا في طريقهما لتنظيم تظاهرة في االسكندرية.

ونشــــرت قوات األمن املصرية أعدادا كبيرة من 
رجال الشرطة في ميدان التحرير ومنطقة مجلسي 
الشعب والشورى حتى دار األوبرا وفرضت حراسات 
مكثفــــة على مخارج ومداخل محطات مترو األنفاق 

في كل محطات وسط القاهرة.
كما منعت قوات األمن أي كاميرات تلفزيونية أو 
صحافية من التصوير، وقامت بطرد أطقم التصوير 
مــــن امليدان مبا فيها كاميــــرات التلفزيون املصري 

والصحف القومية.
وأكد أعضاء احلركة لـ )د.ب.أ( أنهم مستمرون 
في تظاهرتهم ملقاومة النظام الذي وصفوه بالقمعي، 
واعتبروا أن مطالبهم بتغيير الدستور وتطوير نظام 
احلكم عادلة، مشــــيرين إلــــى أن النظام الذي يقمع 
مظاهرة بهذه الطريقة العنيفة ال ميكن أن يكون من 

األنظمة الدميوقراطية.

أثناء تظاهرهم للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ


