
 السبت
  ٢٦ فبراير  ٢٠١١ 

 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  35 
 العـــالمية 

 العربية  العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية 
 العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  و  العربية 
 العـــالمية  العـــالمية  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العربية  العربية  العربية  و  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  و  العـــالمية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  و  و  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  و  و  و  و  و  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية  العربية  و  العربية  و  و  و  و  العربية 
 العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية  العـــالمية  و  العـــالمية 

 العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  العربية 
 العـــالمية 

 العربية  و  العربية 
 العـــالمية 

 و  العـــالمية  و  العـــالمية  و  العربية 
 واشنطنـ  أ.ف.پ: دعا الرجل الثاني في تنظيم 
القاعدة أمين الظواهري الى تنفيذ هجمات جديدة 
ضد الغرب، بعد عشــــر سنوات على اعتداءات ١١ 
سبتمبر، حســــب ما أفاد املركز األميركي ملراقبة 

املواقع اإلسالمية.
  وقال أمين الظواهري في هذه الرسالة «اذا كنا 
غير قادرين على إنتاج أسلحة مناسبة ألسلحة 

الصليبيني الغربيني فبإمكاننا ان جنهض أنظمتهم 
االقتصادية والصناعية والقضاء على قواتهم التي 

تقاتل دون قضية وحتى فرارهم».
  وأضاف «يجب ان يبتدع املجاهدون في سبيل 
اهللا طرقا جديدة (للقتال) وطرقا لم تخطر أبدا 

على بال الغربيني».
  وقال ايضا ان «اللجوء الى طائرات لتحويلها 

الى أسلحة قوية كما حصل خالل الغزوات املباركة 
في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، هو مثال لهذا 
التفكير الشجاع في اشارة الى اعتداءات ١١ سبتمبر 
٢٠٠١١». وفي رسالة أخرى بثت قبل اسبوع، انتقد 
الظواهري نظام الرئيس حسني مبارك الذي كان 
قائما عند تسجيل شريط الڤيديو ووصفه بأنه 

«طاغية» بيد الواليات املتحدة. 

 الظواهري يدعو إلى هجمات جديدة ضد الغرب

 خادم الحرمين بصحة جيدة
  ويحتاج مواصلة برنامج التأهيل 

 الحكومة البحرينية تؤكد تمّسكها 
باإلصالحات في شتى المجاالت 

 إيران تعلن اعتقال «عميل» للمخابرات األميركية 

 «العمل العربية»: االنتفاضات الشعبية
  ترفع عدد العاطلين العرب لنحو ٢٠ مليونًا

 املنامة ـ أ.ش.أ: أكد الشـــيخ خالد بن أحمد آل 
خليفة وزير خارجية البحرين جدية احلكومة حيال 
حتقيق اإلصالحات التي يطالب بها املتظاهرون 

في شتى املجاالت.
  وقال الشـــيخ خالد في تصريح خاص لهيئة 
اإلذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اجلمعة «إن جميع 
القضايا التي طرحها احملتجون قابلة للنقاش في 
إطار احلوار الوطني، ويشـــمل ذلك احلديث عن 
التعديالت الدستورية وجميع أشكال اإلصالح».

  وأضاف أن حكومته تنتظر ما ستقدمه رسميا 
املجموعات التي متثل الشـــعب، مشـــيرا إلى أن 

احلكومة ستقوم بالرد عليها على الفور.
  في سياق آخر، أعلنت البحرين حدادا رسميا 
أمس على أرواح القتلى الذين سقطوا في االحداث 
األخيرة، كما قررت صرف مكرمة ملكية بواقع ألف 

دينار لكل أسرة اعتبارا من هذا األسبوع.
  وذكرت وكالة أنبـــاء البحرين (بنا) أن بيانا 
صادرا عن الديوان امللكي تلته املتحدثة باســـم 
هيئة شؤون االعالم ميسون سبكار جاء فيه أن 
النيابة العامة ووزارة الداخلية قامتا بالتنسيق 
إلطالق سراح ٣٠٨ أشخاص يواجهون محاكمات 
جنائية حيـــث أكدت الـــوزارة أن أيا من املطلق 
ســـراحهم لن تتم محاكمتهم عن هذه االتهامات 

التي كانت موجهة إليهم.
  وأضافت سبكار أن احلكومة ملتزمة بالتحقيق 
في شـــكاوى بعض املفرج عنهم بتعرضهم إلى 
سوء معاملة خالل فترة احتجازهم  ونفت صحة 

معلومـــات حتدثت عن وجـــود طائرات عمودية 
وقناصة على بعض البنايـــات املرتفعة أطلقوا 
النار باجتاه املتظاهرين يوم ١٧ فبراير، موضحة 
أن استخدام الطائرات العمودية كان فقط لغرض 

املراقبة.
  كما قالت ان احلكومة ال تنوي اعتقال املعارض 
حســـن مشـــيمع االمني العام حلركـــة احلريات 
والدميوقراطيـــة (حق) حـــال عودته إلى البالد، 
كما نفت صحة تقارير حتدثت عن دعم عسكري 
ســـعودي للمملكة التي تشهد موجة احتجاجات 

تطالب بالتغيير.
  ونقلت بنا عن ســـبكار القـــول «ال توجد اي 
اخبار عن عودته (مشيمع) للبحرين وال توجد 

اي ترتيبات للقبض عليه لدى عودته.
  كما لـــن تتـــم محاكمة مـــن شـــملهم العفو 

امللكي».
  وردا على اســـئلة الصحافيني اكدت املتحدثة 
باسم هيئة شؤون االعالم ان باب احلوار مفتوح 
جلميع االطراف في البحرين من اجل تعزيز الوحدة 
الوطنية والنهوض باململكة على جميع املستويات، 

مؤكدة ان التجمعات السلمية كفلها الدستور.
  إلى ذلك، أعلن وزير املالية الشيخ أحمد بن محمد 
آل خليفة أنه سيتم صرف مكرمة ملكية بواقع ألف 

دينار لكل أسرة، اعتبارا من هذا األسبوع.
  وأوضح أن وزارة املالية سوف تقوم باتخاذ 
اإلجـــراءات الالزمة في هذا الصدد وفقا للمادة ١١ 

من قانون امليزانية العامة. 

 طهران ـ يو.بي.آي: أعلن وزير األمن اإليراني 
حيدر مصلحي عن إلقـــاء القبض على «عميل» 

ايراني للمخابرات األميركية.
  ونسبت وكالة مهر شـــبه الرسمية أمس الى 
مصلحي قوله خالل مقابلة تلفزيونية «ان العميل 
وهو يحمل اجلنسية االيرانية كان يعمل مبساعدة 

آخرين على جمع املعلومات».
  وقال مصلحي ان الشخص املعتقل هو ايراني 
و«كان يقوم عبر خطة معدة ومبساعدة أشخاص 
آخرين بجمع املعلومات وقد متكنت قوات األمن 

املتأهبة من القبض عليه أثناء تنفيذه املهمة».
  ولفت الـــى ان «أجهزة التجســـس في الدول 
االستكبارية وعمالئها في املنطقة» تعيش حاليا 

فيما وصفه بـ «أزمة».

  وقال «حســـب املعطيات املتوافرة لدينا فإن 
أجهزة التجسس خاصة املوساد تعيش حالة تخبط 
وتنظر بريبة بعضها لبعض وبدأت تفرض قيودا 
شـــديدة على حتركاتها واتصاالتها وتتصور أن 

بإمكانها النفوذ الى جهاز األمن اإليراني».
  وأشـــار في جانب آخر من حديثه الى حادث 
اغتيال صانع جاله خالل أحداث االحتجاج االخيرة، 
وقال «ألقينا القبض على شخص له صلة بعملية 

اغتيال الشهيد صانع جاله».
  وأضاف ان الشخص املعتقل ينتمي الى «زمرة 
املنافقني اإلرهابية» في اشارة الى حركة مجاهدي 

خلق املعارضة احملظورة.
  وقـــال ان املعتقل «كانت لديـــه مهمة في ذلك 

اليوم بأن ينفذ عملية إرهابية». 

 القاهرة ـ العربيـــة: توقع املدير العام ملنظمة 
العمل العربية أحمـــد لقمان أن يكون ٢٠١١ العام 
األصعب في معدل البطالة بسوق العمل العربي، 
موضحا أن االحتجاجات واالنتفاضات الشعبية 
التي تشهدها املنطقة ســـتؤدي إلى تزايد معدل 
البطالـــة من ١٤٫٥٪ مبا يعـــادل ١٨ مليون عاطل 
عربي عن العمل حاليا إلى ١٦٪ ما يعادل ٢٠ مليون 

عاطل بنهاية ٢٠١١.
  وقال لقمان، في تصريحات خاصة لـ «العربية.
نت»، ان عام ٢٠١١ يشـــهد توترا في دوالب العمل 
العربي الذي يعتمد في أغلبه على االستثمارات 
والبورصة وإيرادات الســـياحة، وكلها تراجعت 
بشـــكل ملحوظ في ظل ما تشـــهده بعض الدول 

العربية من اضطرابات حادة.
  وفيما أكد أن تلك التوترات والثورات سببها 
األساسي هو تدني مستوى املعيشة وتزايد معدالت 

البطالة والفقر، وكذلك تدني احلوار االجتماعي بني 
احلكومـــات واملعارضة، توقع في الوقت ذاته أن 
تأخذ احلكومات واألنظمة اجلديدة على املستوى 
البعيد قضية تشـــغيل الشـــباب بعني االعتبار، 
مضيفا أن األزمات احلالية ستكون نقطة انطالق 
لألعوام القادمة. وأثنى لقمان على توجه بعض 
دول اخلليج في توطني التوظيف، لكنه شدد على 
أنه آن األوان للبدء في تعريب التوظيف، وأن يكون 
هناك تعاون عربي حقيقي في هذا الشأن، مشيرا إلى 
أن أصعب مشكلة تواجه صاحب القرار في قضية 
التشغيل والبطالة في جميع الدول العربية دون 
استثناء هي عدم وجود إحصاءات عمل حقيقية، 
وهذا هو الركن الغائب واألهم في اتخاذ قرارات 
صحيحة في قضية التشغيل، وقال: هناك بعض 
الدول العربية التي حتاول عمل إحصاءات عمل 

جادة، ولكن مازالت تلك احملاوالت محدودة.

 المنامة تنفي عزمها اعتقال المعارض مشيمع 

مـــن أن يقوم، كما قـــام اثناء 
تواجده خارج اململكة، مبزاولة 

مهامه». 

الى استمرار وسوف يستمر 
فـــي البرنامج الذي اخذه منذ 
زمن طويل، لكن هذا ال مينعه 

 الرياضـ  أ.ف.پ: أعلن وزير 
الســـعودي عبداهللا  الصحة 
بـــن عبدالعزيـــز الربيعة ان 
الوضع الصحي خلادم احلرمني 
الشـــريفني «طبيعي جدا» اال 
الـــى مواصلة  انه «يحتـــاج 
برنامج التأهيـــل» الذي بدأه 
العمليتـــني اجلراحيتني  بعد 

االخيرتني.
  وقال الربيعة بحسب ما نقلت 
عنه وكالة االنباء السعودية 
الرسمية مساء أمس االول ان 
العاهل السعودي امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز «في وضع صحي 
طبيعي جدا لكنه يحتاج الى 
مواصلة برنامج التأهيل الذي 

بدأه في نيويورك».
  واضاف «عادت إليه صحته 
كما شاهد اجلميع ولكن العودة 
تأتي تدريجيا»، مضيفا «نحن 
مطمئنون جدا على جناح كافة 

االجراءات التي اجريت له».
الســـعودي  الوزير    وتابع 
«امللك شـــفي من املشكلة لكن 
التأهيـــل ال يتوقف ويحتاج 

 خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

(أ.پ)   قوات مكافحة الشغب متنع املتظاهرين العراقيني من التوجه إلى املنطقة اخلضراء 

(رويترز)   مؤيدون للرئيس علي عبداهللا صالح يؤدون صالة اجلمعة في صنعاء أمس 

 يوم الغضب العراقي: قتلى وجرحى في ١٤ محافظة 
واستقالة محافظ البصرة ونجاة رئيس البرلمان بأعجوبة  

 اليمن: استمرار المظاهرات المعارضة والمؤيدة للنظام 
وصالح يشكل لجنة للتحاور مع الشباب 

 ضباط ينضمون إلى المتظاهرين والقبض على صحافيين 

 بغــــداد ـ وكاالت: شــــملت 
تظاهرات يــــوم الغضب الدامي 
أمــــس ١٤ محافظــــة مــــن أصل 
١٨. ففي بغداد حتولت ســــاحة 
إلى ما يشــــبه ساحة  التحرير 
احلرب نتيجــــة املواجهات بني 
متظاهرين ومكافحة الشغب. وقد 
استخدمت هذه القوات رشاشات 
املياه ملنعهــــم من الوصول إلي 

املنطقة اخلضراء. 
العراقي اعتقل    وكان اجليش 
املراســــلني الصحافيني  عددا من 
وصادر معداتهم في ساحة التحرير 
وسط بغداد أثناء قيامهم بتغطية 

التظاهرات املطالبة بالتغيير
  وفي نينوى أضرم متظاهرون 
النار في مبنى احملافظة على الرغم 
من وجود رئيس البرملان العراقي 
أسامة النجيفي وشقيقه محافظ 

نينوى اثيل النجيفي. 
  وقال مصدر امني ان متظاهرين 
غاضبــــني قاموا برمي عبوات من 
البنزين واضرام حريق في طابقني 

علويني مببنى محافظة نينوى.
  لكن رئيــــس البرملان العراقي 
النجيفي، وشقيقه محافظ نينوى 
متكنا من اخلروج بأعجوبة ومن 
دون االصابــــة بأذى مــــن مبنى 
احملافظــــة بعد إحراقــــه من قبل 
املتظاهرين من دون ان يتعرضا 

ألي اصابات.
  وكان النجيفــــي قد وصل الى 
مبنى احملافظة صباح أمس لكي 
يتفاوض مــــع املتظاهرين حيث 
دعاهم الى احلفاظ على ســــلمية 
التظاهــــرة واعــــدا بتنفيذ جميع 
املطالــــب املشــــروعة علــــى حد 

تعبيره.

ـ يو.بي.آي: تظاهر   صنعاء 
عشــــرات اآلالف مــــن اليمنيني 
املؤيدين واملعارضني للرئيس 
اليمني علي عبداهللا صالح عقب 
صالة اجلمعة في تظاهرات تعد 

األكبر من نوعها.
املؤيدين    وانطلقت تظاهرة 
للرئيــــس صالــــح مــــن ميدان 
التحرير صوب ميدان السبعني 
حيث يقع قصر الرئيس اليمني 
مرددين هتافات تدعو الستمراره 

في احلكم.
  ورفع انصار صالح الفتات كتب 
عليها «نعم لألمن واالستقرار» ال 
للفوضى والتخريب «ال للفتنة 

والتمزق».
  وغدت مدينة صنعاء خالية 
من السكان فيما عدا املتظاهرين 
الذين نظموا التظاهرات املؤيدة 
واملعارضة لبقاء الرئيس صالح 

في احلكم.
  وأغلقت احملــــالت التجارية 
أبوابها في ميدان التحرير السوق 
الرئيس للعاصمة صنعاء بسبب 
االنتشــــار العســــكري الكثيف 

الشــــرطة    من جهتها أعلنت، 
مقتل خمسة متظاهرين واصابة 
عشرة آخرين بجروح في املوصل 
شمال العراق اثناء تفريق قوات 
االمن جتمع متظاهرين، ما يرفع 
العدد الى سبعة عدد القتلى بني 
احملتجني أمس في شمال العراق. 
واكد املالزم ســــنان اجلبوري ان 
متظاهرين أصيبوا بالرصاص بعد 
ان اطلقت الشرطة النار في الهواء 
وكان املتظاهــــرون جتمعوا امام 
مكاتب احلاكم احمللي في املوصل 

لرجال الشرطة واملرور وحث 
خطباء املساجد الرسميون في 
صنعاء املتظاهرين على ضبط 
النفس وحتاشي الفتنة والتعبير 
عن آرائهم بحرية ودون اللجوء 
للعنف وان تكون مصلحة اليمن 

فوق كل اعتبار.
  في املقابل، نظم املعارضون 
للرئيس صالح تظاهرة حاشدة بـ 
«ساحة التغيير» بجامعة صنعاء 
ردد خاللها املتظاهرون هتافات 
تنادي «بإسقاط نظام الرئيس 

صالح».
  وحملوا الفتات كتب عليها 
«ثــــورة ثورة يا شــــباب علي 
صالح الى الغياب» «٣٣ ســــنة 
حكم يكفي» «اذهب وأنت حاكم 
قبل أن حتاكم» «ارحل بعد مبارك 
يا علي» «يا احرار اليمن أسقطوا 

اجلمهورية امللكية».
  ودعا م.عبداهللا صعتر احد 
ابــــرز الدعاة احملســــوبني على 
حزب التجمع اليمني لالصالح 
(اإلخوان املسلمون) في خطبة 
اجلمعة مبسجد اجلامعة كبار 

  وقال النائب في البرملان العراقي 
فــــي البصرة جــــواد البزوني ان 
محافظ البصرة شلتاغ املياح قدم 
استقالته وغادر مبنى احملافظة.

  في غضون ذلك، طاردت القوات 
العراقية املسلحني وأطلقت قنابل 
صوتيــــة لتفريق املتظاهرين في 
مدينة الناصرية ٣٧٥ كم جنوبي 
بغداد، فيما بدأ املتظاهرون بإعادة 
صفوفهم مرة أخرى في ظل اجراءات 

أمن مشددة وسط الناصرية.
  وفي مدينة الرمادي، أدى آالف 

الليلة قبل  الرئيــــس صالــــح 
املاضية مع عدد من قيادات الدولة 
مت خالله مناقشــــة العديد من 
القضايا والتطورات اجلارية على 
الساحة الوطنية وفي مقدمتها 
ما يتصل باجلهود املبذولة من 
أجل الدفع باحلوار الوطني مبا 
يؤدي إلــــى إزالة أي احتقانات 
قائمة في الشارع اليمني وبني
العمــــل  منظومــــة  أطــــراف 

السياسي.
  وتهتــــم اللجنة ـ التي تضم 
نائب رئيس الوزراء لشــــؤون 
التعليم  الدفاع واألمن ووزراء 
العالي، والتربيــــة والتعليم، 
والشــــباب ـ بإجراء حوار بناء 
الشــــباب ومنهم  ومفتوح مع 
املعتصمون في ساحات اجلامعة 
والتحريــــر (بصنعــــاء) وعدد 
من املــــدن اليمنية ومنها عدن، 
واالستماع منهم إلى قضاياهم 
وتطلعاتهم ومبا يكفل معاجلة 
قضايــــا الشــــباب وإعطاءهــــا 
األولويــــات فــــي  املعاجلــــات 

احلكومية. 

التي تبعد ٣٥٠ كلم شمال بغداد.
  وفي ســــياق متصــــل، أفادت 
فضائيــــة «العراقيــــة» بانضمام 
ضابطني رفيعني الى املتظاهرين 

مبدينة املوصل.
الفضائية ان ضابطني    وقالت 
االول برتبة عميد والثاني برتبة 
الــــى املتظاهرين  عقيد انضمــــا 

باملوصل.
  وفي البصرة أفاد شهود عيان 
بأن مبنى احملافظة قد ســــقط في 

يد آالف من املتظاهرين.

املسؤولني في اليمن لالنضمام 
الى ثورة الشباب وان يغتنموا 
الفرصة قبــــل ان يكون هناك 
حســــاب وعقــــاب للمتخلفني 

عنها.
  ودعا ناشطون معارضون 
للرئيس اليمني الى مســــيرات 
مليونية في مختلف أنحاء اليمن 
حيث شهدت مدن تعز وعدن واب 
عقب صالة اجلمعة اعتصامات 
في الساحات طالبوا فيها الرئيس 

صالح بالتنحي.
  وأطلق معارضو صالح على 
تظاهرات اجلمعة اسم «تظاهرات 

التالحم».
  من جهة أخرى، وفي خطوة 
تقترب فيها القيادة السياسية 
اليمنية من مطالب املتظاهرين 
احملتجني على النظام، قرر الرئيس 
علي عبداهللا صالح تكليف جلنة 
الوزراء د.علي  برئاسة رئيس 
محمد مجور مبحاورة الشباب 
احملتجني واالستماع إلى مطالبهم 

وقضاياهم.
  جاء ذلك فــــي اجتماع عقده 

املتظاهرين صالة اجلمعة في ساحة 
وسط املدينة وحملوا الفتات كتب 
على بعضها «الشعب يريد اسقاط 
اذا  النظام» و«احذروا اخلريجني 

غضبوا».
  وفي سياق متصل، اجتاحت 
مظاهرات مدينتي كربالء والنجف 
وشــــارك فيها الشــــباب في ظل 
اجراءات امنية مشــــددة وحملوا 
الفتــــات في كربالء كتــــب عليها 
«باالمس في تونس ومصر واليوم 

في العراق». 

 يمنيون يعلنون عصيانًا 
مدنياً على «فيس بوك» 

ــالف: أعلنت  ــاء ـ إي  صنع
ــباب اليمني  مجموعة من الش
على موقع التواصل االجتماعي 
«فيس بوك» عن بدء العصيان 
ــي جميع  ــوح ف املفت ــي  املدن
ــارا  ــة اعتب ــق احلكومي املراف
ــبت ٢٦ فبراير وحتى  من الس
سقوط «نظام الديكتاتور» كما 

حمله خطابهم.
ــن  م ــد  العدي ــرت    ونش
املطالبة  ــبابية  الش املجموعات 
ــام  النظ ــقاط  وإس ــر  بالتغيي
ــعب اليمني  ــا يدعو الش إعالن
املفتوح  املدني  ــان  العصي الى 
ــفل  ــي تنويه أس ــارت ف وأش
ــه «ميكن ملن  ــورة الى ان الص
ــى الضرر عدم اإلعالن  يخش
ــان املدني ويكتفي  عن العصي

بعدم الدوام».
ــباب اليمني  ــط الش   وينش
و«تويتر»  ــوك»  ب «فيس  على 
ــرة تهدف  ــة كبي ــادة حمل لقي
إلسقاط نظام عبداهللا صالح، إذ 
انتشرت العديد من املجموعات 
وصفحات املجتمع على موقع 
ــي «فيس  ــل االجتماع التواص
تدعو  أشهرها مجموعة  بوك» 
ــقاط ديكتاتور اليمن التي  إلس
للرئيس صالح  ــورة  ترفع ص
 «Get Out» ــل كتب عليها ارح
ــارك فيها نشطاء وأدباء  ويش
املعروفة  الشخصيات  وبعض 
في املعارضة، وكذلك مجموعة 
النظام»  إسقاط  يريد  «الشعب 
ــي االخرى  ــارك ه ــي تش الت
ــباب  ــود تعبئة الش ــي مجه ف
لالنضمام الى الثورة السلمية، 
فيما أنشئت مجموعات اخرى 
ــبابية محتملة ـ  ــزاب ش كأح
ــة  ــيس ـ كحرك ــت التأس حت
الى  اضافة  ــر،  التغيي ــباب  ش
ــات اخرى تخصصت  مجموع
ــق الثورة  ــد وتوثي ــي رص ف
والڤيديو،  بالصور  ــبابية  الش
ــذه املجموعات  وقد متكنت ه
من توثيق صور لعدة انتهاكات 

طالت املعتصمني. 


