
Protestele din Egipt degenereaza: trei morti si 639 de raniti
Trei persoane au fost ucise si alte 639 ranite, miercuri, in piata Tahrir din centrul capitalei egitene, in
timpul confruntarilor violente dintre sustinatorii si adversarii presedintelui Hosni Mubarak, a anuntat
ministrul Sanatatii, Ahmed Hosni Farid, pentru televiziunea publica.
  
  "Majoritatea ranitilor au fost loviti cu pietre", a precizat el, dand asigurari ca nimeni nu a fost ranit cu
gloante. Precedentul bilant al Ministerului Sanatatii anunta un mort, un recrut din cadrul fortelor armate,
si 611 raniti, relateaza Mediafax.
  
  Confruntarile continuau miercuri seara in piata Tahrir, din centrul Cairo, unde au fost auzite focuri de
arma de catre un jurnalist al AFP, care a vazut o persoana ranita de gloante.
  
  Au fost trase cel putin cinci focuri de arma, dar nu se poate stabili originea acestora sau tipul de arma si
de munitie folosite. Un tanar a fost lovit de un glont in piept si a fost evacuat, potrivit unui jurnalist al
AFP.
  
  Trei jurnalisti ai France 24, arestati la Cairo
  
  Trei jurnalisti ai postului de televiziune France 24 au fost arestati miercuri seara la Cairo si sunt detinuti
de "serviciile de informatii militare", potrivit unui purtator de cuvant al postului la Paris.
  
  "Doi dintre ei au fost arestati in timpul manifestatiilor" care se desfasoara in capitala, a declarat pentru
AFP Nathalie Lenfant, purtatoare de cuvant a postului de televiziune France 24.
  
  Un al treilea jurnalist, ranit usor de un manifestant, a fost luat cu un scuter, dar a fost "arestat la un
baraj", a adaugat ea.
  
  Postul de televiziune nu stia, miercuri seara, de ce au fost retinuti cei trei jurnalisti.
  
  Armata salveaza un cameraman canadian, batut violent in piata Tahrir
  
  Armata egipteana a intervenit miercuri in piata Tahrir din Cairo pentru a salva de multimea furioasa un
cameraman al televiziunii publice Radio-Canada, in timp ce toata echipa risca sa fie "batuta pana la
moarte", a povestit unul dintre jurnalistii prezenti.
  
  Venita cu o "camera mica" pentru a filma confruntarile dintre opozantii si sustinatorii presedintelui
Hosni Mubarak, echipa canadiana a surprins cateva imagini, dupa care "persoane din multime au inceput
sa il injure pe interpretul egiptean", a declarat pentru Radio-Canada, prin telefon, reporterul Jean-François
Lépine.
  
  Dupa interventia acestuia din urma, echipa a incercat sa plece, "dar cineva din multime i-a dat un pumn
in fata cameramanului Sylvain Castonguay", a adaugat el, fara sa precizeze daca agresorul era sustinator
sau opozant al lui Mubarak.
  
  "O isterie colectiva" a cuprins apoi multimea, "a fost ingrozitor, incontrolabil", a povestit acest jurnalist,
care a transmis din numeroase zone de conflict impreuna cu Castonguay.
  
  "Zeci de persoane au inceput sa il bata in fata noastra, am reusit sa il scoatem cu ajutorul altor
manifestanti sustinatori ai cauzei noastre, am fugit, la un moment dat i-am pierdut si am decis sa ii cer
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armatei, care era in fata mea, sa ma ajuter", a continuat Lépine.
  
  "Au intervenit militar pentru a-l scoate pe cameraman. (...) Asta ne-a salvat viata pentru ca in caz
contrar, probabil ca multimea ne-ar fi batut pana la moarte", a declarat el, afirmand ca militarii i-au
insotit pana la hotel.
  
  Potrivit lui Lépine, "strainii, dar mai ales jurnalistii, sunt tinte absolut directe si avem impresia ca exista
chiar un ordin dat acestor manifestanti violenti".
  
  Organizatia Reporters sans frontieres a declarat ca violentele comise miercuri in piata Tahrir impotriva
mai multor jurnalisti de la BBC, Al-Jazeera, CNN, Al-Arabiya si ABC News poarta marca sustinatorilor
presedintelui Mubarak si a politiei in civil.
  
  Presa este din ce in ce mai atacata in manifestatiile care afecteaza Egiptul de noua zile, iar camerele de
luat vederi sunt confiscate.
  
  Confruntarile de miercuri au fost de o violenta extrema, au fost aruncate pietre si au fost folosite
bastoane, bare de fier si adeseori cutite. Un copil in varsta de aproximativ zece ani, lovit la cap, a fost
evacuat inconstient.
  
  Pe alocuri, sustinatorii presedintelui au patruns in piata, calare pe cai sau pe camile, atacand
manifestantii. Unii dintre ei au fost dati jos de pe animale si au fost batuti pana la sange. Ei au aruncat, de
asemenea, cu blocuri de piatra de pe acoperisurile cladirilor situate in jurul pietei.
  
  

Cuvinte cheie: politie  hotel  telefon  ministerului sanatatii  canada  baraj  ministrul sanatatii  radio  paris
asigurari  seo  afp  firma  pre  mediafax  camere

Pagina 2 / 2

https://www.sibiul.ro/cauta/1/politie
https://www.sibiul.ro/cauta/1/hotel
https://www.sibiul.ro/cauta/1/telefon
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ministerului+sanatatii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/canada
https://www.sibiul.ro/cauta/1/baraj
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ministrul+sanatatii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/radio
https://www.sibiul.ro/cauta/1/paris
https://www.sibiul.ro/cauta/1/asigurari
https://www.sibiul.ro/cauta/1/seo
https://www.sibiul.ro/cauta/1/afp
https://www.sibiul.ro/cauta/1/firma
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pre
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mediafax
https://www.sibiul.ro/cauta/1/camere

