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 أنقرةـ  أ.ش.أ: أعلن حزب الشعب اجلمهوري، أكبر أحزاب املعارضة 
التركية، أنه سيرشح عددا من املتهمني في قضية منظمة أرجناكون 
اإلرهابية املتهمة بالتخطيط لالنقالب على احلكومة واغتيال رئيس 
الوزراء رجب طيب أردوغان على قوائمه في االنتخابات البرملانية 
املقرر لها ١٢ يونيو املقبل. وقال نائب رئيس احلزب سهيل باطوم 
في تصريح أمس إن بعض املتهمني ومنهم الصحافي في صحيفة 
«جمهوريت» مصطفى بالباي وتوجناي أوزكان سيتم ترشيحهم 

على قوائم احلزب.واتهم باطوم احلكومة باعتقال املفكرين وأتباع 
مؤسس اجلمهورية التركية احلديثة مصطفى كمال أتاتورك من أجل 
إسكات املعارضة. وشدد باطوم على ان حزبه لن يسمح حلكومة 
العدالة والتنمية بأن تفعل ذلك، مشيرا الى أن حزبه على استعداد 
لتبني أي صيغة تقود الى اإلفراج عن املفكرين املعتقلني في إطار 
القضية التي تشمل ايضا سياسيني وجنراالت وضباطا ومحامني 

وفنانني من العلمانيني املناهضني للحكومة. 

 حزب المعارضة التركي يرشح متهمين في قضية انقالب لالنتخابات البرلمانية

 آالف المتظاهرين في عدة محافظات.. وإصابة العديد من بينهم مساعد مدير أمن السويس 

 تقرير رئاسي لمجلس األمن القومي األميركي: 
التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو مستحيل

 الوثائق السرية كشفت عن اقتراحات بعودة عدد محدود من الالجئين.. ودحالن ينفي عالقته بتسريبها 

 مدڤيديڤ يتعهد بـ «تصفية» المسؤولين 

  «الجزيرة» تواصل بث وثائقها .. والسلطة تتوعدها بقنبلة من العيار الثقيل 

 اعتداء موسكو: االتهامات تتجه لمتمردي القوقاز
 موسكوـ  وكاالت: تعهد الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ بـ «تصفية» املسؤولني عن االعتداء في مطار 
موسكو الذي أوقع ٣٥ قتيال معتبرا ان اإلرهاب يبقى 

«التهديد األخطر» الذي تواجهه روسيا.
  وقــــال مدڤيديڤ بعد الوقوف دقيقــــة صمتا بدا 
خاللها وهو يحبس دموعه «يجب ان نقوم بكل شيء 
لنتأكد ان قطــــاع الطرق الذين ارتكبوا هذه اجلرمية 
ستكشف هويتهم وســــيحالون الى القضاء، ويجب 
تصفية مخابئ قطاع الطرق هؤالء» بحسب ما اورد 

التلفزيون الروسي.
  وطالب الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ أمس 
مبحاسبة ادارة مطار دوموديدوفو، معتبرا ان االنفجار 
عمل ارهابي مخطط له بشكل جيد وتسبب في «مأساة» 
وطنية. وبحسب العناصر األولية للتحقيق فانه يشتبه 
في ان انتحاريــــة نفذت الهجوم الذي يحمل بصمات 

متمردي شمال القوقاز، كما قالت مصادر امنية.
  كما دعا مدڤيديڤ الى اجتماع طارئ في الكرملني 

وارجأ رحلته الى منتدى دافوس الدولي.
  وقال مدڤيديڤ فــــي تصريحات نقلها التلفزيون 
الوطني ان «ما جرى يظهر بوضوح انه كانت هناك 
خروقات امنية واضحة. لقد تطلب األمر جهدا كبيرا جللب 

او إدخال كمية كهذه من املتفجرات» الى املطار.
  وتابع «كل أولئك الذين لديهم مســــؤوليات، كل 
أولئك الذين يتخذون قرارات وكذلك ادارة املطار يجب 

ان يحاسبوا على كل شيء، انها مأساة».
  لكن متحدثة باســــم املطار قالت انه مت اتباع كل 
االجراءات األمنية بشكل صحيح وان املطار ال يتحمل 
مسؤولية.وأشارت التقارير األولية الى ان االعتداء مت 
بواسطة متفجرات زنتها بني ٥ و٧ كيلومترات من مادة 

الـ «تي.ان.تي» شديدة االنفجار.
  ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية لألنباء عن 
مصدر امني قوله أمــــس ان االعتداء قد تكون نفذته 
امرأة انتحارية من منطقة شمال القوقاز التي تقطنها 
غالبية مسلمة.واضاف املصدر الذي لم تكشف الوكالة 

هويته ان «االنفجار حصل في الوقت الذي فتحت فيه 
االنتحارية املفترضة حقيبتها».

  وتابع ان «اإلرهابية كانت برفقة رجل، وكان يقف 
الى جانبها وأدى االنفجار الى قطع رأسه».

  وقال «من غير املستبعد ان اإلرهابيني كانوا ينوون 
وضع املتفجرة في القاعــــة وان يكون االنفجار وقع 
بطريقة عرضية».وكان مصدر في الشرطة اعلن أمس 
األول لوكالة انترفاكس ان االنتحاري الذي نفذ االعتداء 
«له مالمح عربية». واضاف هذا املصدر «عثرنا على 
رأس رجل مالمحه عربية يبلغ من العمر بني ٣٠ و٣٥ 

عاما وهو على األرجح الذي فجر القنبلة».
  وكتبت صحيفة كومرسانت «بحسب الرواية األولية 
للتحقيق فإن الهجوم اإلرهابي على عالقة باألحداث 

االخيرة في شمال القوقاز».
  وكان تفجيران نفذتهمــــا امرأتان وقعا في مترو 
موســــكو في ٢٩ مارس ٢٠١٠ واسفرا عن سقوط ٤٠ 

قتيال واصابة اكثر من ١٠٠ بجروح.

  وأشارت بعض تقارير الصحف الى ان الهجوم قد 
يكون مت التخطيط له منذ عشــــية رأس السنة، حني 
انفجرت قنبلة في ظروف لم تتضح في مبنى صغير 

في موقع نادي الرياضة في موسكو.
  وأفادت الئحة اولية اصدرتها وزارة حاالت الطوارئ 
الروسية بأن ٨ اجانب منهم ٥ اوروبيني هم بني الضحايا 

الـ ٣٥ الذين سقطوا في االعتداء.
  واألوروبيــــون هم بريطانيــــان اضافة الى أملاني 
وبلغاري واوكرانية. ويتحــــدر الثالثة اآلخرون من 

اسيا الوسطى وهم اوزبكي وطاجيكي وقرغيزي.
  وبات من شبه املؤكد توجيه االتهام للتمرد املسلح 
في القوقاز الروسي، السيما احلركة التي اطلق عليها 
اسم «امارة القوقاز». والتي تريد ضم مختلف الفصائل 
املتمردة الناشــــطة في جمهوريات القوقاز الروسي 
(الشيشان وانغوشيا وداغســــتان والقبردي بلقار 
وقراتشــــاي ـ تشيركيس وســــتافروبول واوسيتيا 

الشمالية) والتي تتحرك باستقاللية كبرى. 

 عواصم ـ وكاالت: في اجلولة 
الثانية مــــن احلرب اإلعالمية بني 
قناة اجلزيرة الفضائية والسلطة 
الوطنية الفلسطينية، لوح رئيس 
دائرة شؤون املفاوضات مبنظمة 
التحريــــر الفلســــطينية صائب 
عريقات بتفجير قنبلة من العيار 
الثقيل ضــــد القناة، فيما واصلت 
االخيرة بث الوثائق السرية التي 
متحورت دفعتها الثانية حول ملف 
الالجئني.وأشــــار عريقات إلى أنه 
سيكشف ما لديه من وثائق حول 
من هــــم وراء احلملة ضد القيادة 
الفلســــطينية ومحادثاتهــــم مع 

اإلسرائيليني واألميركيني.
  وأضاف في تصريحات صحافية 
أن ما تنشره قناة اجلزيرة يعد أكبر 
حتريض وتزييف في تاريخ العرب، 
متحديا القناة بكشف حقيقة املوقف 
الفلسطيني من الالجئني كما ورد 

في الوثائق.
  وتابع «لألسف، قناة اجلزيرة لم 
تنشر مواقفنا التفاوضية»، وحتدى 
«اجلزيرة إذا كانت لديها الوثائق 

أن تنشر املوقف الفلسطيني من 
الالجئني».

  ومضــــى عريقــــات موضحا 
«املوقف الفلسطيني هو أن تقوم 
احلكومة اإلسرائيلية مبسؤوليتها 
جتاه الالجئني، وثانيا اإلقرار بحق 
عودة الالجئني وفق قرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة رقم ١٩٤، ولم 
نقدم وثيقة إال وكان قرار ١٩٤ على 

رأسها.
  ثالثا: الالجئ هو الذي يقرر حقه 
في العودة إلى أراضي عام ١٩٤٨ أو 
العودة إلى فلسطني والعودة وفق 
القانون الفلسطيني هي حرية كاملة 

مع التعويض.
  وفــــي الوثائــــق التــــي بثتها 
اجلزيرة مســــاء اول مــــن امس، 
جاء ان املفاوضني الفلســــطينيني 
وافقوا منذ بدء مفاوضات السالم 
مع احلكومة االسرائيلية برئاسة 
ايهود اوملرت على عودة عدد محدود 
من الجئي ١٩٤٨ الذين يبلغ عددهم 
خمسة ماليني نسمة.وفي احدى هذه 
الوثائق، قال الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس خالل اجتماع عقد 
في ٢٤ مارس ٢٠٠٩ «من اصل عدد 
الالجئني سيكون من غير املنطقي ان 
نطلب من اسرائيل ان توافق على 
عودة خمسة ماليني وحتى مليون 
الن ذلك يعني نهاية اسرائيل. قالوا 
خمسة آالف على خمس سنوات. 
هذا ليس حتى ملا للشمل وهذا امر 

ليس مقبوال».
  وفــــي اجتمــــاع عقد فــــي ١٦ 
يونيو ٢٠٠٩، قال كبير املفاوضني 
االســــرائيليني صائب عريقات ان 
«اوملرت وافق على الف الجئ سنويا 

خالل السنوات العشر املقبلة».
  وبحسب صحيفة «الغارديان» 
البريطانيــــة التــــي فســــحت لها 
«اجلزيرة» املجال لالطالع على «اكثر 
من ١٦٠٠» وثيقة حول مفاوضات 
الســــالم منذ ١٩٩٩ بــــدأت احملطة 
بكشفها، ان املسؤولني الفلسطينيني 
وافقوا على اقتراح اسرائيلي بعودة 
عشرة آالف الجئ فقط في العام ملدة 
عشرة أعوام.وفي سبتمبر، اوضح 
اوملرت ان «االرقام التي مت تداولها 

هي اقل من عشرين الف الجئ لكن 
هذا كان يتطلب انهاء النزاع املسلح 
وتقدمي الفلسطينيني ضمانا بعدم 

مطالبتهم بأي شيء آخر».
  وفــــي وثائق أخرى نشــــرتها 
نشــــرتها صحيفــــة «الغارديان» 
البريطانيــــة أمــــس أن الواليات 
املتحدة هددت بقطع املســــاعدات 
عن الفلسطينيني إذا ما جلأوا إلى 
تغيير قيادتهم.ونقلت الصحيفة 
عن الوثائــــق املســــربة ان إدارة 
الرئيس باراك أوباما أبلغت السلطة 
الفلســــطينية أن تبقي قادتها في 
املنصب وأنها «لن تسمح بأي تغيير 
في القيادة الفلسطينية في الضفة 
الغربية وتكرار جتربة فوز حركة 
املقاومة اإلســــالمية (حماس) في 
االنتخابات التي قادت إلى سيطرة 
احلركة اإلســــالمية على السلطة 
الفلســــطينية لفترة وجيزة قبل 
خمس سنوات». وذكرت الوثائق 
التي يعــــود تاريخها إلى نوفمبر 
٢٠٠٨ أن ديڤيد وولش مساعد وزيرة 
اخلارجيــــة األميركية وقتها ابلغ 

رئيس الوزراء الفلسطيني سالم 
فياض «أن اإلدارة األميركية اجلديدة 
تتوقع أن ترى الوجوه الفلسطينية 
نفسها (محمود عباس وفياض) 
لضمــــان اســــتمرارها في متويل 
السلطة الفلســــطينية».وأضافت 
الصحيفة أن وزيــــرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون وبعد 
مرور سنة تقريبا ردت بغضب على 
أنباء تفيد بأن عباس هدد باالستقالة 
والدعــــوة إلى انتخابــــات جديدة 
وأبلغت املفاوضني الفلسطينيني 
«أن عدم مشاركة أبومازن (محمود 
عباس) في االنتخابات ليس خيارا 

ألنه ال يوجد بديل عنه».
  وذكرت الوثائق املسربة اجلديدة 
أن املنسق األميركي بني إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية الذي كان 
مسؤوال عن بناء قوات أمن السلطة 
الفلسطينية حتى اكتوبر املاضي 
اجلنرال كيث دايتون «حذر القادة 
الفلسطينيني عام ٢٠٠٧ من الشائعات 
وقتهــــا أن احلرس القدمي في فتح 
كان يعمل على تقويض ســــلطة 

فياض الذي وصفــــه بأنه محور 
إستراتيجية الواليات املتحدة في 
الضفة الغربية».وفي الوثائق أيضا، 
اقترح املفاوضون االسرائيليون في 
٢٠٠٨ التنازل للفلســــطينيني عن 
أربعة أحياء عربية تقع على احلدود 
بني اسرائيل والضفة الغربية، وهو 
ما رفضه الفلسطينيون، وبحسب 
الوثائق فإن ليڤني اقترحت على 
الفلسطينيني ان ينتقل مواطنون 
عرب اســــرائيليون يعيشون في 
هذه االحياء املقسمة الى جزئني، 
الى العيش حتت ســــيادة الدولة 

الفلسطينية املقبلة.
  من جانبه نفى عضو اللجنة 
املركزية حلركة فتح محمد دحالن 
عالقته بقضية «وثائق اجلزيرة»، 
وقــــال «إن قيام وســــائل اإلعالم 
اإلسرائيلية بالزج باسمه فيما أصبح 
يعرف بقضية «وثائق اجلزيرة» 
محاولة إسرائيلية مكشوفة لشق 
الصف الفلسطيني وإحداث شرخ 
في الضفة الغربية شبيه بالشرخ 

الواقع في غزة حاليا». 

 ..واستقالة مساعد أوباما 
  مسؤول العقوبات األميركية على إيران

 بيل كلينتون يبدأ زيارة للسعودية

  واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  وضع مجلس االمن القومي االميركي تقريرا مطلع هذا العام بعنوان 
«املسار املتوقع جلهود استئناف املفاوضات االسرائيليةـ  الفلسطينية» 
قال فيه ان حكومة بنيامني نتنياهو لن تتعاون مع ادارة الرئيس باراك 
اوبامــــا للتوصل الى اتفاقية اطارية بني اجلانبني، ولم ينشــــر التقرير 
املخصص للبيت االبيض بيد ان ملخصا له ورد على لســــان مسؤولني 
اميركيني خالل نقاشــــات دارت مع الصحافيني في وزارة اخلارجية اول 
من امس. واعترف الناطق بلســــان اخلارجيــــة فيليب كراولي بوجود 
التقرير اال انه رفض االقرار ان النتيجة التي توصل اليها مجلس االمن 
القومي من شأنها ان تغير موقف االدارة من عملية السالم املجمدة. وقال 
كراولي ان واشنطن تقر بالصعوبات الهائلة التي توجه مسار احياء تلك 
العملية، كما اوضح ان نشــــر الوثائق التي تسربت مؤخرا من امللفات 
الفلسطينية املتعلقة باملفاوضات والتي بثتها قناة «اجلزيرة» تعقد من 
هذه املهمة. وشرح ذلك بقولها «اتصلنا بعدد من قادة دول املنطقة في 
سياق االعداد الجتماع اللجنة الرباعية الدولية املقبل. وفي سياق اعدادنا 
لذلك االجتماع رأينا حجم التأثير احملتمل الذي خلفه الكشــــف عن تلك 
الوثائق. ليس بوسعنا ان ننكر ان نشر الوثائق جعل من املوقف اكثر 
تعقيــــدا مما كان عليه ولو في الوقت احلاضــــر على االقل. ولكننا منذ 
البدايــــة نعرف انها مهمة صعبة وما حدث لن يؤثر على موقفنا. نحن 

اآلن نقيم املوقف بعد نشر الوثائق وسنحدد ما سنفعله». 

 واشـــنطن ـ رويترز: قدم املسؤول عن وقف التدفقات املالية إلى 
إيران في إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما اســـتقالته مما يشير 
إلى فقدان العب مهم في اجلهود األميركية الرامية إلى الضغط على 
طهران بســـبب برنامجها النووي. وتأتي استقالة ستيوارت ليفي 
أمس األول من منصبه كمســـاعد وزير اخلزانة األميركي لشـــؤون 
اإلرهاب واملخابرات املالية بينما يبدو أن الواليات املتحدة وحلفاءها 
قد يدفعون بعقوبات أكثر صرامة على إيران.وقد يعني هذا األمر أن 
يتسع الدور الذي ســـيلعبه من سيخلف ليفي في املنصب. ورشح 
أوبامـــا ديڤيد كوهني نائب ليفي لتولـــى املنصب. ويبقى أن يوافق 

مجلس الشيوخ على الترشيح. 

 الرياض ـ يو.بي.آي: بدأ الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون 
زيارة للسعودية تستمر عدة أيام.

  وذكرت وكالة األنباء السعودية الرسمية (واس) أمس ان كلينتون 
وصل الى الرياض مســـاء أمس األول.ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل 
عن الزيـــارة مكتفية بالقول «ان محافظ الهيئة العامة لالســـتثمار 
عمر بن عبداهللا الدباغ ومندوبا عن املراسم امللكية كانا في استقبال 
الرئيس األميركي السابق بالصالة امللكية مبطار امللك خالد الدولي 
بالرياض».وكان كلينتون التقى في الثامن من الشـــهر اجلاري مع 
زوجته وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون مع خادم احلرمني 
امللك السعودي عبداهللا بن عبدالعزيز في مقر إقامته في نيويورك 

بعد خضوعه للعالج من انزالق غضروفي في العمود الفقري.
 

 القاهـــرة ـ وكاالت: في يوم 
عيد الشرطة املصرية، وفيما كان 
العادلي  الداخلية حبيب  وزير 
يعلن القبض على ١٩ انتحاريا 
كانوا يحضرون لعمليات إرهابية 
مدفوعة من اخلارج، لتفجير عدد 
من دور العبادة، خرج عدة آالف 
من املصريني الى شوارع القاهرة 
وعدد من املدن املصرية، استجابة 
لدعوات أطلقتها بعض اجلماعات 
عبر اإلنترنت للخروج تعبيرا عن 
«الغضب»، وقد استخدمت قوات 
األمن املصرية قنابل الغاز املسيل 
للدموع ومدافع املياه والهراوات 
لتفريق حشود املتظاهرين في 
ميدان التحرير مما جعل سحب 
الدخان تعلو امليدان، كما متكنت 
الشرطة من تفريق املتظاهرين 
قبل وصولهم إلــــى مقر وزارة 
الداخليــــة، وامتدت التظاهرات 
الى محافظات عــــدة للمطالبة 
باإلصالح السياسي واالقتصادي 
ومنها اإلســــكندرية والغربية 
واجليزة وأسيوط والسويس. 
وشهدت املظاهرات سقوط ٣ قتلى 
بينهم ضابط، كما أصيب العديد 
خالل االشتباكات بني الشرطة 
واملتظاهرين بينهم مساعد مدير 
أمن محافظة السويس ورئيس 
مباحث قســــم شــــرطة مدينة 
السويس أصيبا بحجارة رشقها 

محتجون.
  من جانبه كشف العادلي، في 
حوار صحافي، انه مت القبض 
على املتهم  بالتورط في تفجير 
القديسني أحمد لطفي  كنيسة 
خارج البالد وجرى تسليمه إلى 
مصر واعترف بعالقته بجيش 
اإلسالم الفلسطيني بقطاع غزة 

واملرتبط بتنظيم القاعدة.
  وأكد العادلي أن هذا التنظيم 

املصرية (القاهرة) واالنتقال إلى 
شارع كورنيش النيل أمام مقر 
احلزب الوطني احلاكم وقد أغلق 
املتظاهرون شـــارع كورنيش 
النيل، وهو من أكبر شـــوارع 

العاصمة القاهرة، بالكامل.
  وطالـــب املتظاهرون أيضا 
بالتغيير السياســـي في مصر 
واحتجـــوا علـــى األوضـــاع 

االقتصادية في البالد.
  كما طالب املتظاهرون برحيل 
حكومـــة أحمد نظيـــف رئيس 
مجلس الوزراء وتغييرها بالكامل 
وهاجموا قيادات احلزب الوطني.
وانتقد املتظاهرون أيضا وزير 
الداخلية املصرية حبيب العادلي، 
ونددوا بالسياسات «القمعية» 
لوزارة الداخلية واألمن املصري 

وطالبوا بتعديل الدستور.
  من جهتها، اتهمت حملة دعم 
البرادعي وزارة الداخلية بتهديد 
أعضائها وكوادرها الداعني الى 

التظاهرة.
  وقالـــت احلركة فـــي بيان 
ان عـــددا كبيرا مـــن أعضائها 
فوجئوا مبجموعة متتالية من 
االســـتدعاءات األمنية بسبب 
فعاليـــات االحتجـــاج املقررة 
وان البعـــض مت اقتياده عنوة 

للتحقيق بشأن التظاهرة.
  وكانـــت جماعـــة اإلخوان 
املســـلمني احملظـــورة أيضا، 
ذكرت أيضا ان نشطاءها تلقوا 
تهديدات أمنية بعدم النزول إلى 
الشارع. وقالت اجلماعة في بيان 
أن مباحث أمـــن الدولة قامت 
باستدعاء مســـؤولي اجلماعة 
في احملافظـــات وحذرتهم من 
النـــزول إلى الشـــارع وادعت 
انهـــا تلقت  جماعـــات أخرى 

تهديدات مماثلة. 

مرتبط بتنظيم القاعدة االرهابي، 
وأن املتهم املتورط في جرمية 
االسكندرية كان على اتصال بهذا 
التنظيم بشكل مباشر، موضحا 
أن املتهم كشـــف عن حقيقة ما 
حدث بخط يده وانه عضو في 
تنظيم القاعدة ومرتبط بجيش 
االسالم في غزة، وانه سافر إلى 
القطاع عـــام ٢٠٠٨ والتقى مع 
قيادات التنظيم ثم عاد إلى مصر 
وظل علـــى تواصل معهم عبر 

الوزير أن  االنترنت. وأوضح 
املتهم احمد لطفي ابراهيم اعترف 
بأن جيش االسالم الفلسطيني 
كلفه برصد مجموعة من دور 
العبادة فـــي بعض احملافظات 
منها الفيوم واالسكندرية والقيام 
بعملية «رفع» كاملة لكنيسة 
القديسني باالســـكندرية على 
وجه التحديد، حيث التقط لها 
عدة صور وارسالها الى جيش 

االسالم بغزة عبر االنترنت.

  وأضـــاف أن املتهم ال يعلم 
شيئا عن املنفذين، مشيرا الى 
الفلسطيني  ان جيش االسالم 
يشـــترط أن يكـــون املنفذون 
لعمليات في مصر من عناصر 
او فلســـطينية،  غير مصرية 
مشـــددا على أن منفذ جرمية 
االسكندرية ليس مصريا على 
العادلي وجود  االطالق.ونفى 
ارتباط بني حادثي االسكندرية 
وقطـــار ســـمالوط، الفتا الى 

النيابة توضح  ان حتقيقـــات 
ان حـــادث ســـمالوط فـــردي 
وعشـــوائي، مؤكـــدا ان مصر 
هي املستهدفة وليس االقباط.
وحول دعـــوة بعض التيارات 
إلى تنظيم مظاهرات أمس في 
يوم االحتفال بعيد الشـــرطة، 
قال العادلي إن هؤالء مجموعة 
من الشباب غير الواعي وليس 
لهم تأثير، مؤكدا أن االمن قادر 
على ردع اي خروج أو مساس 

بأمـــن املواطن، ولـــن يتهاون 
على االطالق في حالة املساس 
او االخالل باالمن،  باملمتلكات 
وستقوم بتأمينهم وحمايتهم 
في حالة اذا كانت تلك الوقفات 

للتعبير عن الرأي.
الذين    ميدانيا، جتاوز عدد 
يـــوم الغضب  تظاهـــروا في 
املصري أمس اآلالف بحســـب 
وكاالت االنباء، حيث شـــهدت 
منطقة وســـط القاهـــرة أكثر 

املناطق ازدحاما مبصر مسيرات 
متفرقة جتمعت ظهرا مبيدان 

التحرير وسط حشود أمنية.
أمنية    وقد ذكرت مصـــادر 
مصرية أن خمسة من املتظاهرين 
أصيبوا أمس في اشـــتباكات 
بني املتظاهرين وقوات األمن.
وقالت املصادر، لوكالة األنباء 
األملانية، أن االشـــتباكات أدت 
إلى حترك املتظاهرين من أمام 
مجمع التحرير وسط العاصمة 

 قوات األمن املصرية تفرق املتظاهرين في ميدان التحرير باستخدام الغاز املسيل للدموع   (أ.ف.پ) 

  «دخان» الشرطة يغطي سماء «التحرير» وسقوط ٣ قتلى بينهم ضابط  في «يوم الغضب» 
والقاهرة تعلن إحباط ١٩ عملية انتحارية مدفوعة من الخارج


