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ـ وكاالت: مع انطالق  عواصم 
عجلة احلــــوار الوطني التي دعا 
البحرين  اليها ولي عهد مملكــــة 
الشقيقة األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، وتقدمي املعارضة البحرينية 
ملطالبها أمس، بحسب قناة العربية، 
دعا رئيس الوزراء البحريني األمير 
خليفة بن ســــلمان آل خليفة إلى 
احلفاظ على املكتسبات االقتصادية 
التي حتققت في اململكة والتي كانت 
مدخال لتنمية شاملة يجب السعي 
لضمان اســــتمراريتها، مؤكدا أن 
السمعة واملكانة االقتصادية ململكة 
البحرين يجــــب أن تكرس دائما 
من خالل عدم التأثير مبصاحلها 

االقتصادية.
ونقلت وكالــــة أنباء البحرين 
»بنا« عن الشيخ خليفة قوله إن 
اململكة متتلك مناخــــا اقتصاديا 
متطورا وبنية تشــــريعية متينة 
ومكانة متقدمة إقليميا ودوليا في 
املجال االقتصــــادي، وان اجلهود 
يجــــب أن تتواصــــل للبناء على 
ما حتقق من منجزات في الشــــأن 
االقتصادي والتجاري ومبا ينعكس 

إيجابيا على املسيرة التنموية.
وفي نفس اإلطار، أكدت جلنة 
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 
الوطني مبجلس الشورى البحريني 
ضرورة تعاون اجلميع وتعاضدهم 
إلجناح املبادرات الوطنية الداعية 
للحوار والتوافق بني أبناء الشعب 
الواحد، مشيرة إلى أن كل األمور 
العالقة ميكن أن حتل إذا ما حكم 
العقل واملنطــــق وأن اللجوء إلى 
العنــــف ال يجر إال إلــــى مزيد من 
العنف وتوتير األوضاع التي ينبغي 
أن ترجع إلى االســــتقرار واألمن، 
داعية الى ضبط النفس واالحتكام 

للحوار والتفاهم.

التعايش والتسامح

وكان ولي العهد البحريني قد 
حدد، »معنى املواطنة الصاحلة في 
التي متر  اللحظات الصعبة  هذه 
بها اململكــــة بأنها تعني التعايش 
والتســــامح واحترام اآلخر لنرى 
جميعا اشــــراقة األمل ونعيد لم 
الواحدة  البحرينية  شمل األسرة 
وأن هناك هدفــــا ينبغي على كل 
مواطن بحريني يؤمن بالشرعية 
وبالدستور وامليثاق وهو أن يدرك 
ان واجبه هو خدمة امللك والوطن«. 

ان املعارضة تريد سحب قوات األمن 
واإلفراج عن املعتقلني السياسيني 
وإجــــراء محادثات بشــــأن وضع 

دستور جديد.

اتصال هاتفي 

في غضون ذلك، تلقى العاهل 
البحريني امللك حمد بن عيســــى 
آل خليفــــة أمس اتصــــاال هاتفيا 
من النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء السعودي وزير الداخلية 

األمير نايف بن عبدالعزيز.
البحرين  أنباء  وذكرت وكالة 
»بنا« ان األميــــر نايف أكد خالل 
االتصــــال وقوف بالده الى جانب 
مملكة البحرين حكومة وشــــعبا 
ضد كل ما ميس أمنها واستقرارها 

ووحدتها الوطنية.
وأشـــاد األميـــر نايف مبا 
تشـــهده البحريـــن من تطور 
ومناء في مختلـــف املجاالت، 
متمنيا ململكـــة البحرين دوام 
التقدم واالزدهار في ظل قيادتها 
احلكيمة. وكانت اململكة العربية 
السعودية جددت رفضها التام 
ألي تدخل أجنبي في شـــؤون 

مملكة البحرين.
وقال مصدر سعودي مسؤول 
في بيان له أن السعودية »تأمل 
أن يعود الهدوء واالستقرار في 
ربوعها في ظل قيادتها احلكيمة 
وأنها تناشد األشقاء من الشعب 
البحرينــــي حتكيــــم العقل في 
طرح رؤاهم وقبول ما طرحته 
حكومة البحرين«. وقال البيان 
ان »حكومــــة اململكــــة العربية 
السعودية تؤكد رفضها املطلق 
ألي تدخل أجنبي في شؤون دولة 
الداخلية من أي جهة  البحرين 

كانت«. 

اإلمارات تدعو 

من جانبها، دعت دولة اإلمارات 
الشعب البحريني الى التجاوب مع 
دعوة ولي عهــــد مملكة البحرين 
الى احلوار. وقال وزير اخلارجية 
االماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
نهيان في تصريح صحافي نقلته 
وكالة انباء االمارات ان هذه الدعوة 
جتسد حرص ملك مملكة البحرين 
الشقيقة على االنفتاح على ابناء 
شــــعبه والتفاعل معهم بصورة 

ايجابية ومباشرة.

البحرين انه قرر تعليق اإلضراب 
العام الذي دعا اليه اعتبارا من أمس 
بعد ان متت االستجابة للمطالب 
التــــي اعلنها االحتــــاد في دعوته 
لإلضراب وهي انسحاب اجليش 
من الشوارع والسماح بالتظاهر.

أرضية صالحة

وقال بيان لالحتاد »في ضوء 
األوضاع املستجدة ونظرا النسحاب 
اجليــــش واحترام حــــق التظاهر 
الســــلمي فقد قرر االحتــــاد العام 
البحرين تعليق  لنقابات عمــــال 
اإلضراب العام واستئناف العمل 
اعتبــــارا من يوم غــــد االثنني 21 
فبراير«.  من جانبه أكد عبداجلليل 
خليــــل ابراهيــــم رئيــــس الكتلة 
البرملانية جلمعية الوفاق الشيعية 
املعارضة لوكالة فرانس برس ان 
»املعارضة ال ترفض احلوار وامنا 
تطالب باألرضية الصاحلة للحوار«. 
فيما كشف مصدر آخر باملعارضة 
طلب عدم نشر اســــمه لـ »رويترز« 

نحقق هذا الهدف«.  الى ذلك وتزامنا 
مع مواصلة احملتجني اعتصامهم 
في دوار اللؤلؤة في املنامة أمس، 
أعلن االحتاد العام لنقابات عمال 

ســــخرنا عملنا في خدمة اجلميع 
ال فرق بني ســــني وال شيعي وال 
شخص من البديع وال احملرق وال 
من سار وال من املالكية سنقدر ان 

احلوار الوطني الذي ســــنقدر ان 
نتفق عليه« لكن يجب أن »نحدده 
بتوافق اجلميع« ولم يستبعد األمير 
سلمان حدوث اختالفات و»لكن اذا 

متأكد ان كلنا لإلصالح«.
وأشار الى ان جزءا مهما »من 
العمل اآلتــــي هو التواصل فنحن 
ال نعرف اليوم ما شــــكل او منط 

وشدد األمير سلمان أثناء استقباله 
في قصر الرفاع ممثلي اجلمعيات 
االسالمية، على ضرورة أن يلتزم 
الكبير والصغير في مملكة البحرين 
في هذه الظروف اخلاصة باحلكمة 
والعقالنية واملنطقية في التفكير، 
مؤكــــدا ان العزمية واإلصرار في 
مملكة البحرين ستكفل »لنا ان شاء 
اهلل جتاوز الهزة واحلساسية التي 
السابقة عن طريق  األيام  تركتها 
التوافــــق والشــــفافية وصحوة 

الضمير«. 
أيام حساسة  وأضاف »هذه 
وتتطلب منا العزمية« ألن هناك 
قسما كبيرا من هذا املجتمع »يثبت 
ارادته ومطالبه وصلت وستصلنا 
اكثر« واضاف اذا كنا »سنخلق 
حوارا وطنيا فعـــاال« يجب أن 
»نسمع لكل صوت موجود في 
هذا البلد فالشعب البحريني اليوم 
لن يحتـــرم اال رأيه ونحن الزم 
نحترم هذا الرأي وال نزايد وال 
نحدث فتنة لهـــذا البلد ألنه انا 

السعودية واإلمارات تدعوان الشعب البحريني إلى تحكيم العقل وترفضان أي تدخل خارجي.. واتحاد العمال يعّلق دعوته لإلضراب 

انطالق الحوار الوطني في البحرين.. وولي العهد: بالتوافق نتجاوز المرحلة 

)أ.ف.پ( وزير اخلارجية األملاني مصطحبا الصحافيني األملانيني اللذين احتجزا في إيران لـ 4 أشهر 

)بنا( جانب من لقاء ولي عهد مملكة البحرين األمير سلمان بن حمد آل خليفة مع ممثلي اجلمعيات اإلسالمية أمس األول 

فسترڤيلله يغادر إيران مصطحبًا معه صحافيين ألمانيين احتجزا ألربعة أشهر 

إيران: قتلى وجرحى في مصادمات »فك الحصار«
وقطع خدمة الهواتف النقالة وكروبي مستعد لـ »محاكمة علنية«

طهـــران ـ وكاالت: وســـط 
معلومات عن خروج مظاهرات 
ووقوع مصادمـــات عنيفة بني 
املعارضني للنظام وقوات األمن، 
حـــذر رئيس مجلس الشـــورى 
اإليراني علي الريجاني أمس من 
أن على حكومات املنطقة أن تعلم 
أن التصدي بوحشـــية للشعب 
يجعل اجلماهير أشد إصرارا على 
مطالبها داعيا إياها الستخالص 
العبر من ثورتي تونس ومصر 
متهما الواليات املتحدة بالوقوف 
وراء املجازر احلاصلة في ليبيا 

والبحرين.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن 
الريجاني قوله في اجللسة العلنية 
للمجلس إن الثورات الشعبية في 
املنطقة أخيرا حتمل ثقافة اجلهاد 
وتسعى إلحياء هويتها اإلسالمية 
معتبرا أن »املواجهة العسكرية 
والوحشـــية مع هذه الشعوب 
كما حصل أخيرا في بعض دول 
املنطقة جتعل اجلماهير أشـــد 

إصرارا على مطالبها«.
واتهم الواليات املتحدة »ذات 
السياســـة املزدوجـــة« بإصدار 
أوامرها حلكام هذه الدول بالتعامل 
بعنـــف مـــع شـــعوبهم »خالفا 
ملا تتشـــدق به مـــن الدعوة إلى 
الدميوقراطية« داعيا احلكومات 
املذكورة للنأي بنفسها عن تخبط 
السياسة األميركية و»أال جتعل 
نفســـها جزءا من نفقات صيانة 

القواعد األميركية«.
 في غضون ذلك، وتزامنا مع 
معلومات عن وقوع صدامات عنيفة 
بني املتظاهرين املعارضني وقوات 
األمن اإليرانية في مظاهرات »فك 
احلصار« عن زعيمي املعارضة 
مهـــدي كروبـــي ومير حســـني 
موســـوي، أعلنت طهران أمس 
اعتقال فايزة هاشمي ابنة الرئيس 
أكبر هاشمي  الســـابق  اإليراني 
رفسنجاني في وسط طهران بينما 
كانت »تطلق شعارات حتريضية« 
لدفع الناس إلى التظاهر في جادة 

ولي العصر.
كما ذكرت وكالة فارس من 

من جانبه، دعا الرئيس اإليراني 
محمود احمدي جناد إلى تعديل 
السائد »اجلائر«  العاملي  النظام 
فيما نقل عـــن وزير اخلارجية 
األملاني غيدو فسترڤيلله اعتباره 
ان األمم املتحدة ومجلس األمن 
الدولـــي ال يلبيـــان متطلبـــات 
الشعوب داعيا إلجراء تغييرات 

فيهما.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن 
جناد قوله خالل لقائه فسترڤيلله 
في طهران أمس األول إن النظام 
العاملي السائد ال ميكنه االستمرار 
وال توجد آفاق تبشـــر بتحسن 
الظروف العاملية في ظله مضيفا 
ان »العالم بحاجة إلى نظام جديد 
وميكن أن يكون إليران وأملانيا 

تعاون جيد في هذا املجال«.
وأشار جناد الى وجود مجاالت 
وظروف مالئمة للتعاون املشترك 
بني بالده وأملانيا قائال إن »احترام 
استقالل الشعوب والتعاون املبني 
على أساس االحترام والعدالة هي 
مبادئ رئيســـية وميكن إليران 
وأملانيا أن تقيما تعاونا مشتركا 

على هذا األساس«.
من جهته أشار وزير اخلارجية 
العريقة  العالقـــات  إلى  األملاني 
التي تربط بني الشعبني اإليراني 
واألملاني مؤكـــدا ان بالده تريد 
وضع آليـــات لتعزيز العالقات 
الثنائية والتعاون املشترك مع 

طهران حيال القضايا الدولية.
لقاء جناد فسترڤيلله جاء على 
هامش زيارة االخير اليران التي 
أفرجت أمس األول عن صحافيني 
أملانيـــني اعتقلتهما لـ 4 اشـــهر 
وغادرا عائدين الى بالدهما ليال 
بصحبة وزير اخلارجية األملاني 
الذي قصد اجلمهورية االسالمية 
خصيصا الصطحابهما. وخالل 
التي استمرت  القصيرة  زيارته 
بضع ساعات، وهي األولى لوزير 
اوروبي الى ايران منذ ســـنوات 
عديدة، التقى فسترڤيلله الرئيس 
محمود احمدي جناد كما اجرى 
مباحثات مع نظيره االيراني علي 

اكبر صاحلي.

مت قطع شبكات الهواتف النقالة 
في وسط طهران، فيما »تباطأت« 
سرعة االنترنت »بشكل كبير«.

من ناحيـــة أخرى قال موقع 
»ســـهمنيوز.اورغ« أن كروبـــي 
أكد اســـتعداده ملواجهة محاكمة 
علنيـــة وقال انه اليـــزال يصر 
على الدفاع عن حقوق الشعب، 
وذلك في رسالة رفعها إلى رئيس 
القضاء اإليراني آية اهلل صادق 

الريجاني.
ونشرت الرسالة على املوقع 
نظـــرا الن كروبي ال يســـتطيع 
تقدميها شخصيا إلى الريجاني 
بســـبب »خضوعـــه لإلقامـــة 
اجلبرية«، بحسب املوقع. وجاء 
في الرســـالة »اطلب منكم عقد 
محاكمة علنية بالسرعة املمكنة 
وعبر القنوات القانونية.. لسماع 

التهم والدفاع«، بحسب املوقع.
وطلب كروبي أن تكون احملاكمة 
»عادلة وعلنية حتى يعرف الناس 
احلقيقة«، مؤكدا على أن »إصراره 
على الدفاع عن احلقوق املشروعة 

للشعب ال يتزعزع«.

انتشار قوات  يسود طهران مع 
األمن »بأعداد كبيرة«.

وأضافت الوكالة أن »الشرطة 
تسيطر على الوضع، ويسود األمن 
في املدينة مع عدم ورود تقارير 
عن وقوع أي حوادث«. ومنعت 
وسائل اإلعالم األجنبية من تغطية 

جتمعات املعارضة.
وأكد قائد شـــرطة املرور في 
طهران حســـني رحيمي لوكالة 
األنباء »ارنا« أن قوات الشرطة 

تنتشر في العاصمة.
وقال رحيمي إن »حركة املرور 
كثيفة في بعـــض الطرق نظرا 
لتواجد الشرطة والقوات اخلاصة« 
إال انه أضاف انه لم يتم إغالق أي 
منطقة من طهران ولم تفرض أي 

قيود على حركة السير.
وذكر شـــهود عيان وموقع 
»كلمة.كوم« أن رجاال على دراجات 
نارية شـــوهدوا في مناطق من 
العاصمة »في عـــرض للقوة.. 
الناس ومحاولة منعهم  إلرهاب 

من التجمع بأعداد كبيرة«.
وأكد موقع »راهيسابز.نت« انه 

جهتها أن ابنة رفسنجاني »كانت 
تدير مجموعة مـــن مناهضي 
الثـــورة واملشـــاغبني« عندما 

اعتقلت.
من جانبهـــا، حتدثت مواقع 
املعارضة اإليرانية على االنترنت 
عن سقوط أكثر من قتيل وعدة 
جرحى في املواجهات العنيفة وأن 
»الشـــرطة أطلقت الغاز املسيل 
للدمـــوع وبدأت مطـــاردات بني 
الشرطة واملتظاهرين في ساحة 

ولي العصر« في طهران.
وذكر موقع »سهمنيوز.اورغ« 
التابع لكروبـــي أن متظاهرين 
جتمعوا كذلك في ساحات أخرى 
في طهران وفي بعض الشوارع 
وهم يهتفون »اهلل أكبر«. وحتدث 
املوقع كذلك عن جتمعات في مدينة 
البالد ومدينة  أصفهان وســـط 

شيراز اجلنوبية.
بدورها ذكـــرت وكالة فارس 
لألنباء أن الوضع هادئ في مدينة 
مشهد )شـــمال شرق( التي تعد 

ثاني أكبر املدن اإليرانية.
وقالـــت الوكالة إن »الهدوء« 

السلطات األمنية تقتاد زعيم الحراك الجنوبي من المستشفى 

اليمن: الشباب المعارض يناشد
 شيوخ القبائل احتضان الثوار 

الجامعة العربية تدعو لالحتكام إلى الحوار
 ونبذ العنف بجميع أشكاله

أسفت لوقوع ضحايا في البحرين وليبيا واليمن

األردن: خيارات اقتصادية صعبة أمام الحكومة

صنعاءـ  وكاالت: وسط استمرار االحتجاجات 
في أكثر من مدينة، اعتقلت الشرطة اليمنية أمس 
رئيس مجلس احلراك الســـلمي املسمى »احلراك 
اجلنوبي« حســـن باعوم للمرة الثالثة مع جنله 
فـــواز كما مت اعتقال عدد من قيادات احلراك التي 

تنادي بانفصال اجلنوب عن شماله.
وقـــال مصدر مينـــي مطلـــع ليوناتيد برس 
انترناشـــونال إن قوات الشـــرطة اقتادت باعوم 
وجنله فواز من مستشفى النقيب األهلي في عدن 
والذي مت إســـعافه إليه مســـاء أمس األول على 
خلفية إصابته بنوبة قلبية ومت نقله إلى مستشفى 

»باصهيب« العسكري.
وبحســـب املصدر اعتقلت السلطات األمنية 
أمس أيضا الشيخ عبدالرب النقيب أحد مسؤولي 
متويالت »احلراك اجلنوبي« من دول اخلليج مع 

الناشط خالد اليافعي احد كبار قيادات احلراك.
من جانبه، حذر نائب رئيس اجلمهورية اليمنية 
عبدربه منصور هادي من خطورة نتائج التطورات 
التي تشهدها عدة مناطق باجلنوب من مظاهرات 
وأحداث عنف وتخريب وفوضى خاصة في محافظة 
»عدن«، مؤكدا أن هناك قوى خارجية تسعى لزعزعة 

أمن واستقرار وتفكيك املجتمعات العربية.
وحذر نائب رئيـــس اجلمهورية اليمنية من 
النتائج التي وصفها بالكارثية التي ميكن أن حتدث 

نتيجة هذه »التصفية واألسلوب املغلوط«، معربا 
عن اعتقاده بأن الشباب ميتلك الرؤية واالجتاه 
الصائـــب ولن ينجروا إلى هـــذه املؤامرات التي 

تستهدف أمن واستقرار الوطن.
فـــي غضون ذلك، احتشـــد املئات من الطالب 
والشباب بســـاحة وبوابة جامعة صنعاء وسط 
العاصمة أمس مندديـــن بالنظام احلاكم وحزب 
املؤمتر الشعبي العام، ومطالبني برحيل الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح والقضاء على الفساد 
بالبالد. ووقعت اشتباكات متفرقة بني مجموعات 
من املتظاهرين أسفرت عن اصابات نتيجة التراشق 
باحلجارة، في حـــني جلأت بعض العناصر بزي 
مدني إلى إطالق الرصـــاص في الهواء لتخويف 

وتفريق املتظاهرين.
من جهة ثانية، دعا قطاع الطالب املوالي لتحالف 
أحزاب اللقاء املشترك )املعارضة الرئيسية باليمن( 
مشائخ القبائل في اليمن للقيام بدورهم املعهود 
فـــي حماية واحتضان الثـــوار املنادين والداعني 

إلصالح األوضاع في البالد.
وأكد القطاع ـ في بيان له ـ أن مشائخ القبائل 
كان واليزال لهم الدور املشرف في احتضان ثوار 
ســـبتمبر وأكتوبر، واحلفاظ على األمن القومي 
ومناصرة احلق، وكانوا في مقدمة الصفوف الرافضة 

للظلم واالستبداد.

ــاعر احلزن واألسى  القاهرة ـ د.ب.أ: أعربت اجلامعة العربية عن مش
ــقوط الضحايا األبرياء الذين تناقلت وسائل اإلعالم أنباء  الشديدين لس

سقوطهم في ليبيا والبحرين واليمن.
ــس مبقرها بالقاهرة إلى الوقف  ــت في بيان اصدرته اجلامعة ام ودع
ــد التظاهرات  ــتخدام القوة ض ــوري جلميع أعمال العنف وعدم اس الف

السلمية.
وقالت في البيان انها تتابع ببالغ االهتمام املظاهرات الشعبية اجلارية 

في العديد من العواصم واملدن العربية.
ــدت اجلميع االحتكام إلى احلوار ونبذ استخدام العنف بجميع  وناش
ــروعة الهادفة إلى  ــال والتطلعات املش ــن حتقيق اآلم ــكاله حتى ميك أش
ــة، ومبا يحفظ  ــق العدالة االجتماعي ــداث اإلصالح والتطوير وحتقي إح
وحدة األوطان والسلم األهلي والوفاق الوطني الذي ال غنى عنه لتجاوز 
مخاطر الفنت والنزاعات األهلية واحتماالت التدخالت اخلارجية املغرضة 

في هذه املرحلة التاريخية الفاصلة التي متر بها املنطقة على اتساعها.

عمانـ  سي.إن.إن: مع تزايد التحركات في الشارع 
االردني الذي يحاول الضغط على النظام في اململكة 
مبطالب االصالح االقتصادي والسياسي، تبدو احلكومة 
في عمان امام خيارات صعبة، فاستمرار سياسات 
الدعم ســــيثقل امليزانية، وجتميد تلك السياســــات 
ســــيفاقم االزمات، في وقت تتعرض فيه الطبقات 

الفقيرة لضغوطات معيشية كبيرة.
فاالقتصاد االردني يعتبر من اصغر االقتصاديات 
في الشرق االوســــط، لكنه يعاني من ارتفاع نسب 
البطالة والتضخم والفقر وتزايد مســــتمر في عجز 
املوازنة. وعلى غرار سائر دول املنطقة، فإن 70% من 
افراد الشعب االردني دون العقد الثالث من العمر، 
لكن نســــبة كبيرة منهم غير مجهزة خلوض غمار 
املنافســــة في اســــواق العمل احلديثة، لذلك تظهر 
بوضوح جتمعات الشــــباب العاطلني عن العمل في 

مدن وبلدات اململكة.
لقد متكن االقتصاد االردني من حتقيق نسب منو 
جيدة في االعوام املاضيــــة، وتبدو مظاهر التطور 
في العاصمة عمان مع انتشــــار املشاريع العمالقة، 

لكن الطبقات الفقيرة تعاني مشــــاكل تراجع دخلها 
وتزايد البطالة في صفوف ابنائها، كما ان تكاليف 
املواد االولية االساســــية مرتفعة بالنسبة لها رغم 

الدعم احلكومي.
وقد حاولت احلكومة رفع بعض اشــــكال الدعم، 
لكنها اضطرت العادتها في يناير املاضي وقامت كذلك 
بزيادة االجور في خطوة يرجح ان تكلف امليزانية 

العامة قرابة 500 مليون دوالر.
وحول هــــذا املوضوع، قال نائب رئيس الوزراء 
االردني السابق امين الصفدي: نحن دولة تستورد 
معظم ما تصــــدره، ومع االزمة االقتصادية وزيادة 
التضخم انعكست اآلثار السلبية على الطبقتني الفقيرة 
واملتوسطة اللتان تأثرتا بالتضخم العالي وارتفاع 
اسعار جميع املواد. وبحسب احملللني االقتصاديني، 
فإن هذه التطــــورات تضع احلكومة االردنية اليوم 
امام خيارات صعبة، فهي اما ان تواصل دعم املواد 
االولية وتزيد من اعباء املوازنة والدين العام، واما 
ان تتراجع عن الدعم مع ما قد يحمله هذا من تبعات 

على مستوى زيادة الغضب الشعبي.


