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جماعات املعارضة الرئيسية في البحرين تخفف شروطها

البحرين تطرد القائم باألعمال اإليراني ودمشق تؤيد تدخل »درع اجلزيرة«

تركيا تعترض طائرة إيرانية متوجهة 
إلى سورية للمرة الثانية خالل أسبوع

أعلن مصدر أمني تركي أمس ان طائرة شحن إيرانية متوجهة الى سورية أجبرت مساء أول من امس 
على الهبوط في جنوب شرق تركيا لتفتيش حمولتها بحسب تقرير من وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال املصدر ان طائرة »اليوشني« املدنية هبطت في مطار ديار بكر بأمر من السلطات التركية التي 
وضعت طائرة مطاردة في حال تأهب عند رفض الطائرة اإليرانية االمتثال لألمر.

وبدأ تفتيش الطائرة التي وردت معلومات بشأنها لالشتباه بنقلها معدات عسكرية أو مواد ممنوعة.
وهي ثاني طائرة نقل ايرانية ترغم على الهبوط في تركيا للتفتيش خالل أسبوع.

وبثتها وكالة االنباء السورية 
)س���انا( أن موافق���ة مملك���ة 
البحرين نفسها على دخول هذه 
القوات تشكل األساس الشرعي 

لتواجدها.
وحول احتمال أن يكون لهذا 
انعكاس س���لبي على  املوقف 
عالقة بالده مع إيران، السيما 
أن األخيرة تعارض دخول قوات 
درع اجلزيرة إلى البحرين، قال 
وزير اخلارجية السوري: نحن 
جزء من األمة العربية ونعمل 
من أجل عالقات أفضل مع العالم 
العربي األمر الذي يتطلب منا 
التعبي���ر بوضوح عن املوقف 

السوري.
العالقات  املعل���م  ووصف 
الس���عودية   � الس���ورية 
باالس���تراتيجية، مؤكدا على 
أن التفاهم القائم بني الرئيس 
السوري بش���ار األسد وخادم 
احلرمني الشريفني، يشكل حجر 

الزاوية في استقرار املنطقة.
من جه���ة أخ���رى خففت 
ف���ي  اجلماع���ات املعارض���ة 
البحرين من شروطها إلجراء 
محادث���ات به���دف إنهاء أزمة 
استدرجت جيوش دول اخلليج 
املجاورة وزادت من التوتر في 

املنطقة.
وناش����دت جماعات بقيادة 
الوطن����ي  الوف����اق  جمعي����ة 
اإلسالمية، أكبر حزب معارضة 
شيعي في البحرين في بيان اول 
من امس، قوات األمن اإلفراج عن 
كل احملتجزين وإنهاء حملتهم، 
وطلبت من قوات اخلليج مغادرة 

البالد حتى تبدأ احملادثات.
وطلبت املعارضة في البيان 
»تهيئ����ة األج����واء الصحي����ة 
والس����ليمة للبدء في احلوار 
السياسي بني املعارضة واحلكم 
على أس����س ميكنها من وضع 
بالدنا على س����كة الدول التي 
تسير على خطى الدميوقراطية 
احلقيقية وإبعادها عن االنزالق 

نحو الهاوية«.
الوفاق  وتراجعت جمعية 
ع����ن ش����روط أكث����ر طموحا 
حددتها األسبوع املاضي إلجراء 
احملادثات التي دعا اليها ولي 
العهد صاحب الس����مو امللكي 

األمير سلمان بن حمد.

ونقل األخبار ملا تقوم به مثل 
هذه الشائعات من دور سلبي في 
التأثير على العالقات األخوية 
ب���ني جميع أطي���اف املجتمع، 
مؤكدة أنه مت إجراء حتقيقات 
حول ما أش���يع من هدم بعض 

دور العبادة.
في س���ياق مواز، أكد وزير 
اخلارجية السوري وليد املعلم 
ش���رعية تواجد ق���وات درع 
اجلزيرة في البحرين وقال ان 
هذه القوات ليست قوات احتالل 
وإمنا تأتي في إطار مش���روع، 
مشيرا الى أن االتفاقيات التي 
أسست درع اجلزيرة واالتفاق 
املش���ترك ب���ني دول مجل���س 
التع���اون اخلليج���ي تش���كل 
القانوني لتواجدها  األس���اس 

في البحرين.
كما أكد املعلم في مقابلة مع 
جريدة »الشرق األوسط« امس 

درع اجلزي���رة املش���تركة إلى 
البحرين.

وأش���اد املجل���س مبواقف 
التعاون  ق���ادة دول مجل���س 
وحكوماتها على موافقتها على 
إرسال هذه القوات انطالقا من 
روابط اإلخاء واملصير املشترك 
وتفعيل االتفاقيات اخلليجية 
املشتركة وفي مقدمتها االتفاقية 
الدفاعية املش���تركة بني دول 

مجلس التعاون.
في غضون ذلك نفت وزارة 
العدل والش���ؤون اإلس���المية 
واألوقاف البحرينية امس القيام 
بهدم أي م���ن دور العبادة في 

البالد.
األنب���اء  وذك���رت وكال���ة 
الوزارة  أن  البحرينية )بن���ا( 
طالبت اجلميع بعدم اإلس���هام 
في نش���ر مثل هذه الشائعات 
املغرضة وحتري الدقة عند تلقي 

ودفاعيا واقتصاديا والتدابير 
واإلجراءات التي متت في اململكة 
مؤخ���را وأكد أن ه���ذا املوقف 
يأتي انطالقا من وحدة املصير 
املشترك وفي ضوء املسؤولية 
اجلماعية املشتركة للمحافظة 
على األمن واالستقرار في منطقة 
اخلليج وبناء على مبدأ األمن 
املتكام���ل واملتكافل  اجلماعي 
واعتبار امن واس���تقرار دول 
املجلس كل ال يتجزأ والتزاما 
بالعه���ود واالتفاقيات األمنية 

والدفاعية املشتركة.
بدوره، أعلن وزير شؤون 
مجلس الوزراء البحريني كمال 
بن احمد محمد أن املجلس أشاد 
خالل اجتماعه امس برئاس���ة 
صاحب الس���مو امللكي خليفة 
بن س���لمان آل خليف���ة بأمر 
خادم احلرم���ني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز بإرس���ال قوات 

عواص���م � وكاالت: قام���ت 
البحري���ن أمس بط���رد القائم 
باالعمال االيران���ي في عالمة 
اخرى عل���ى تزايد التوتر بني 

البلدين.
وقال مصدر ديبلوماس���ي 
القائ���م باألعمال  ان  لرويترز 
طلب منه املغادرة. وكان السفير 
االيراني غادر في وقت سابق.

واش���ار املصدر الى ان ذلك 
ايران على  نتيجة اعتراضات 
دعوة البحرين لقوات من دول 
اخلليج وهو ما اعتبرته املنامة 

تدخال.
وفي الس���ياق ذات���ه أدانت 
البحرينية  وزارة اخلارجي���ة 
خطاب األمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصر اهلل الذي اعلن 
فيه دعمه للمعارضة البحرينية 
واعتبرته���ا »تدخال س���افرا« 
بالش���ؤون الداخلية للبحرين 
فيما أشاد مجلس الوزراء بأمر 
خادم احلرمني امللك السعودي 
عبداهلل بن عبدالعزيز بإرسال 
قوات درع اجلزيرة املشتركة 

إلى البحرين.
ونقلت وكالة أنباء البحرين 
عن بيان للخارجية ان »مملكة 
البحرين الدولة املستقلة ذات 
السيادة تستنكر كل ما جاء على 
لسان حسن نصر اهلل من أكاذيب 
وادعاءات فيما يخص األحداث 
اجلارية في اململكة خلدمة اهداف 
خارجية ومخططات مدروسة 

كشف نفسه بها«.
وحملت اخلارجية احلكومة 
اللبناني���ة تداعي���ات ه���ذه 
التصريحات »واالدعاءات الكاذبة 
والتي سيكون لها بال شك تأثير 
على مسار العالقات الثنائية بني 

البلدين الشقيقني«.
الوزارة بشدة  واستنكرت 
»تدخله الس���افر في الشؤون 
الداخلية ململكة البحرين وتصرفه 
البالغ الغرابة الذي ميثل انتهاكا 
البحرين« العضو في  لسيادة 
األمم املتحدة واجلامعة العربية 
ومنظم���ة املؤمتر اإلس���المي 
ومجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية.
واش���اد البي���ان باملوق���ف 
»املشرف« لدول ملجلس التعاون 
لدول اخلليج بدعم البحرين أمنيا 

»علماء الشريعة«: ال يقال ألهل الدار 
تدّخل فالدار دارهم والدرع حاميها

موسى املطيري يدعو لفتح 
التطوع دعمًا للبحرين

الرياض: الـ 500 ألف مسكن 
مخصصة لسعوديني ال ميلكون مسكنًا

الوليد بن طالل يدعو القطاع اخلاص 
ملنح مكافأة شهرين للعاملني به

أصدر »علماء الشريعة« بالكويت بيانا بشأن أحداث البحرين 
واعتبر ان األحداث املؤسفة في مملكة البحرين الشقيقة تستدعي 
من علماء الشريعة إبداء النصح واإلرشاد، فما يحدث هو في دائرة 
الفتن���ة الهوجاء التي لو تركت بني أهل البلد الواحد فإنها تعطل 
املصالح وتشحن الصدور وتزرع احلقد وقد حتصد من األرواح ما 

اهلل به عليم، وفي كل األحوال هي ضعف لألمة وذهاب قوتها.
ودع���ا البيان العلماء ألن يقوموا بواجب النصح في مثل هذه 

الفنت، وهو النصح للحكام وأهل الرأي وللرعية.
وأض���اف »ان مملكة البحرين جزء م���ن دار مجلس التعاون 
اخلليجي، وما يصيبها من خير او شر يلحق بأهل الدار جميعا، 
وجتب حينئذ النجدة على اجلميع لدحر الشر، وال يقال ألهل الدار 

تدّخل من أجنبي، فالدار دارهم والدرع حامية جزيرتهم«.
وتوجه البيان الى أهل مملكة البحرين علماء وعامة: أنتم شعب 
مسلم واحد سنة وشيعة فأنفسكم وأموالكم ودماؤكم كلها عليكم 
حرام كحرمة البيت احلرام بل أشد، فال يحل أن يرفع أحدكم يده 
أو عصاه أو سالحه في وجه أخيه، ولتكن يدكم واحدة وسالحكم 
واح���دا على أعدائكم، ممن يكيد بكم ويري���د ان يطمس هويتكم 
العربية فكونوا ملخططات اخلص���وم واعني، )واعتصموا بحبل 

اهلل جميعا وال تفرقوا(.
وخاطب البيان املراجع الشيعية بالقول: أنتم من عقالء القوم 
املنظور اليكم في حال الس���المة والفنت. واجبكم الشرعي اليوم 
العمل على ايقاف هذه الفنت م���ا ظهر منها للناس وما بطن، فإن 
سكوتكم على من لهم عليكم التوجيه واإلرشاد يفهمونه على انه 
تش���جيع لهم، وهو حينئذ مساهمة في إشعال الفتنة، وقد بلغنا 
قيامكم باملوقف الشرعي الواجب فجزاكم اهلل خيرا، ومطلوب منكم 
املزيد فإن أوار الفتنة مازال متصاعدا يحتاج الى جهدكم، فكونوا 

عباد اهلل أهال وإخوانا وأصلحوا ذات بينكم تفلحوا.

أشاد عضو املجلس البلدي السابق ماجد موسى املطيري بالتكاتف 
اخلليجي حكاما وش���عوبا ح���ول امن واس���تقرار مملكة البحرين 

الشقيقة.
وقال إن التفاف هذه الش���عوب ح���ول حكامها يدل على أن دول 
اخلليج العربي هي واحدة ولن تستطيع اي دولة اخرى من اخلارج 

تفريقها مهما حصل.
وأضاف موس���ى في تصريح صحافي ان ام���ن مملكة البحرين 
ج���زء ال يتجزأ من امن اخلليج وعلى حكوم���ات اخلليج كلها فتح 
باب التطوع لكي تنعم البحرين باالستقرار اكثر واكثر موضحا ان 
دول اخلليج ليس بها انظمة ديكتاتورية ومن يستخدم العنف في 
املظاه���رات فهو من يدعي الوالء ومدعوم من انظمة ودول اخرى ال 

تريد ملنطقة اخلليج العربي االمن واالستقرار.

الرياض � د.ب.أ: أعلن مسؤول سعودي أن ال� 500 ألف مسكن 
التي أمر العاهل الس���عودي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ببنائها 
والبالغ تكلفتها 250 مليار ريال س���تكون مخصصة للسعوديني 

الذين ال ميلكون مسكنا.
وقال محافظ الهيئة العامة لإلسكان السعودية د.شويش بن 
سعود الضويحي أمس األول في مقابلة مع قناة العربية االخبارية 
»إن القرار القاضي ببناء 500 ألف مسكن عبر كامل أنحاء اململكة 
والذي خصص له مبلغ قدره 250 مليار ريال ستكون مخصصة 
للمواطنني الس���عوديني الذين ال ميلكون مسكنا في السعودية«، 

مشيرا إلى أن تفاصيل شروط االستحقاق ستتضح قريبا.
وكانت دراس���ات علمية حديثة كش���فت أن 55% من املواطنني 
الس���عوديني ال يستطيعون »متلك« مساكن خاصة دون مساعدة 

مالية.
وقال د.شويش بن سعود الضويحي في تصريحه الذي نشرته 
مواقع االنترنت إن األراضي التي س���يتم إنشاء هذا العدد عليها 
من املساكن س���تحصل عليها الهيئة من احلكومة وفي حال عدم 
توافر أراض في مناطق معينة فسيتم شراء األراضي أو مشاركة 

القطاع اخلاص إلقامة املشاريع املطلوبة.
وع���ن املدة احمل���ددة إلجناز هذه املس���اكن، ق���ال احملافظ ان 
األوامر جاءت بتنفيذ املشروع في وقت عاجل جدا لتلبية جميع 

االحتياجات.
وكش���ف د.ش���ويش انه »في حال ما إذا كان���ت هذه الوحدات 
السكنية مبقابل س���يكون الدفع بأقساط آلجال طويلة متتد إلى 

25 أو 30 عاما«.
من جهة أخرى، أعرب األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عبدالرحمن العطية أمس عن إدانته الشديدة واستنكاره 
لالعتداءات »االثم���ة« التي تعرضت لها البعثة الديبلوماس���ية 
السعودية في إيران. وأكد العطية في بيان صحافي أمس »ان هذه 
التصرفات غير املسؤولة تعد خرقا جلميع القوانني واالتفاقيات 
الدولية واألعراف الديبلوماسية مبا في ذلك اتفاقية ڤيينا للعالقات 

الديبلوماسية«.
وحمل األمني العام ملجلس التعاون الس���لطات اإليرانية كامل 

مسؤولية حماية افراد البعثة الديبلوماسية السعودية لديها.

الرياض � د.ب.ا: دعا امللياردير السعودي األمير الوليد بن طالل 
جميع شركات القطاع اخلاص العاملة في اململكة بالتفاعل مع األوامر 
التي أصدرها خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

بصرف شهرين للعاملني في القطاع احلكومي.
وجاء في بيان صدر عن األمير الوليد بن طالل رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة اململكة القابضة امس االول انه منح مكافأة شهرين جلميع 

منسوبيها إضافة إلى العاملني باملكتب اخلاص به.
تأتي هذه الدعوة في الوقت ال���ذي أطلقت مجموعة من موظفي 
القطاع اخلاص في السعودية صفحة في شبكة التواصل االجتماعي 
)فيس بوك( باس���م )حتى إحنا س���عوديني(، للمطالبة مبساواتهم 

مبوظفي القطاع احلكومي بصرف راتب شهرين.
وقال أحد مؤسسي احلملة ويدعى معاذ بن فهد »أتكلم عني وعن 
جميع موظفي القطاع اخلاص نحن الذين لم يش���ملنا أي قرار سام 
صدر مؤخرا من خادم احلرمني الشريفني كصرف بدل غالء معيشة 
15% الذي ش���مل موظفي القطاع العام ث���م تثبيت بدل الغالء واآلن 
صرف راتبني لهم«. واجتذبت الصفحة التي تصدرتها صورة العاهل 

السعودي أكثر من 700 عضو في يومها األول.

وفد رسمي يقدم العزاء »في شهداء« أحداث اجلمعة واإلفراج عن جميع املعتقلني

سورية: إقالة محافظ درعا وإحراق مبان حكومية وفرع حزب البعث
جلنة حتقيق الت���ي أعلن عن 
تشكيلها برئاسة معاون وزير 
الداخلية لتقصي احلقائق بشأن 
األحداث ومحاس���بة من تثبت 

إدانته في هذه االحداث«.
وقالت مص���ادر مطلعة ان 
الوفد احلكومي عاد الى دمشق 
بعد تقدمي واجب العزاء بينما 
بقي هناك عضوا القيادة القطرية 
حلزب البعث اسامة عدي وهشام 
االختي���ار ملتابعة مهمتهما في 
املدينة  الى وجه���اء  االجتماع 
الى  وتلقي طلباته���م للوصل 
حل املشكلة التي حصلت خالل 

اليومني املاضيني.
وأضافت املصادر ان مطالب 
أبناء احملافظة متثلت في إطالق 
سراح جميع الشباب الذين القي 
القبض عليهم اثناء املواجهات 
خ���الل اليوم���ني املاضني فورا 
واملطالب���ة مبكافحة الفس���اد 
ورصد أعمال تنموية وقضايا 

خدمية في احملافظة.
وانتق���د بع���ض وجه���اء 
احملافظة غياب املسؤولني من 
أبناء احملافظة والذين يشغلون 
مناصب رفيعة املس���توى في 
احلزب والدول���ة والذين كان 
»يجب عليه���م ان يكونوا أول 
الواصلني إلى احملافظة للعمل 
على تهدئة األوضاع في املدينة 

ونزع فتيل األزمة«.
بدورها، نقلت وكالة األنباء 
السورية الرسمية )سانا( أن 
املسؤولني قدموا بتكليف من 
الرئيس بشار االسد التعازي 
»ألسرتي الش���هيدين اللذين 
توفيا خالل األحداث املؤسفة« 

التي شهدتها احملافظة.
وأشار الوزير احلجة خالل 
تقدمي واجب الع���زاء إلى أن 
األس���د و»بقدر حرصه على 
الوطن فانه  أمن واس���تقرار 
يحرص على حياة املواطنني 
وسالمتهم وانطالقا من ذلك فقد 
وجه باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
حملاسبة كل من يثبت التحقيق 

مسؤوليته عما حدث«.
ان���ه  الوكال���ة  وتابع���ت 
»بدورهم عبر أهالي الشهيدين 
ع���ن تقديرهم لألس���د على 
مواس���اته لهم... وعبروا عن 
ارتياحه���م لإلج���راءات التي 
اتخذها والسيما تشكيل جلنة 
حتقيق وطالبوا باإلسراع في 

مباشرة عملها«.
دمشق هدى العبود والوكاالت  ٭

وض���م الوف���د احلكوم���ي 
السوري الذي توجه الى درعا 
عضوي القيادي القطرية حلزب 
البعث العربي االشتراكي احلاكم 
اس���امة عدي واللواء هش���ام 
بختيار إضافة الى وزير اإلدارة 
احمللية تامر احلجة ونائب وزير 
اخلارجية فيصل املقداد ورافقه 

من املس���ؤولني السوريني الى 
احملافظة لتقدمي واجب العزاء 
ألسر الش���ابني اللذين قتال في 
مواجهات مع قوات األمن يوم 
اجلمعة املاضي واالجتماع مع 
وجهاء احملافظة وشيوخ العشائر 
الحتواء األزم���ة التي اندلعت 

خالل اليومني املاضيني.

اكراد«. وأضاف ان ش���خصني 
آخرين أصيبا في الرأس و»هما 

في حالة خطيرة«.
 من جهتها، أفرجت السلطات 
الس���ورية أم���س ع���ن جميع 
املعتقل���ني في األح���داث التي 

شهدتها درعا.
 يأتي ذلك عشية وصول عدد 

أكدت مصادر سورية واسعة 
االطالع ان الرئيس بشار األسد 
أقال أمس محافظ درعا فيصل 
كلثوم استجابة ملطالب مواطني 

احملافظة.
وصرح���ت املصادر لوكالة 
األنباء األملاني���ة )د.ب.أ( بأن 
اإلقالة جاءت على خلفية مطالب 
كان وجهاء وأهالي درعا طالبوا 
بها الس���لطات السورية نظرا 
الرتكابه أخطاء قاتلة في إدارة 
التظاهرات التي تشهدها محافظة 
درعا«.  فيما افادت مصادر اخرى 
باقالة جميع قادة الفروع األمنية 

باحملافظة.
وفي جتدد املظاهرات أمس 
افادت مراسلة فرانس برس في 
درعا ان متظاهرين قاموا بعد 
القصر  الظهر بإح���راق مبنى 
العدلي اضافة الى مبان اخرى 
إثر مواجهات مع قوات االمن التي 

انتشرت بكثافة في املدينة.
وافادت مراسلة فرانس برس 
في املكان بأن مس���يرة ضمت 
بضع مئات انطلقت من احلي 
القدمي في درعا متجهة الى منزل 

احملافظ في املدينة.
وحاول���ت قوات االمن التي 
انتش���رت بكثافة ف���ي املدينة 
تفريق التظاهرة عبر استخدام 
القنابل املسيلة للدموع واطالق 
النار في الهواء اال انها لم تتمكن 

من ذلك.
واضافت مراس���لة فرانس 
ب���رس ان املتظاهرين احرقوا 
ف���ي طريقه���م مبن���ى القصر 
السيارات  العدلي والعديد من 
التي كان���ت متوقفة امامه، ثم 
احرقوا مبنيني تابعني لشركتي 
»سيريا تل« و»ام تي ان« للهاتف 
النقال اضاف���ة الى العديد من 

السيارات.
واف���اد ش���اهد عي���ان بأن 
املتظاهرين وصلوا الى امام مقر 
سكن احملافظ وقام عدد منهم 

بإحراق اشجار امام املنزل.
بينما قالت مصادر أخرى ان 
املتظاهرين أحرقوا مقر حزب 

البعث احلاكم في احملافظة.
وقد أكد ناش���ط في مجال 
الدفاع عن حقوق اإلنسان قال ان 
متظاهرا آخر قتل أمس برصاص 

قوات األمن خالل التظاهرة.
وقال هذا الناشط طالبا عدم 
الكش���ف عن اسمه ان »القتيل 
األول بني املتظاهرين س���قط 
برص���اص حي ويدع���ى رائد 

)أ.پ( متظاهرون من قرية املالكية يرشقون قوات األمن البحرينية باحلجارة  

عدوى االحتجاجات في العالم العربي
العراق

ايران

مصر اجلزائرسوريا

املغرب

السعودية

اليمن

ليبيا

االف العراقيني من انصار زعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر  يتظاهرون

دعما للشيعة في البحرين

تدفق الناخبون باعداد
كبيرة على مراكز

االقتراع للمشاركة في
االستفتاء على

التعديالت الدستورية
تظاهر االف االيرانيني

اجلمعة في طهران بدعوة
من السلطات لدعم حركات

االحتجاج في كل من
البحرين وليبيا واليمن

املتظاهرون في صنعاء
متمسكون باعتصامهم غداة

مقتل ٥٢ محتجا. واعلن الرئيس
اليمني حالة الطوارئ في البالد

لثالثني يوما.

اعلنت ليبيا اجلمعة وقف جميع العمليات
العسكرية تطبيقا لقرار مجلس االمن

الدولي الذي اتخذ ليل اخلميس ويفسح
في املجال امام ضربات جوية في ليبيا.

بدء قمة باريس بني دول غربية وعربية
حول ليبيا السبت. 

فرنسا تعلن ان نحو ٢٠ مقاتلة تشارك
في العملية العسكرية في االجواء الليبية

وقيادة اركان اجليش الفرنسي تعلن
قصف اول هدف في ليبيا الساعة

١٦,٤٥ ت غ.

 امر العاهل السعودي خادم احلرمني الشريفني
امللك عبد اهللا بن عبد العزيز اجلمعة تخصيص
عشرات مليارات الدوالرات في اطار مساعدات

اقتصادية واجتماعية جديدة واعلن كذلك عن
استحداث ٦٠ الف وظيفة عسكرية جديدة

لوزارة الداخلية

شهد أمس يوما جديدا من
التظاهرات للمطالبة بتغييرات

دميوقراطية في ما يعتبر اختبارا
للسلطة بعد ايام من خطاب
العاهل املغربي امللك محمد

السادس الذي اعلن اجراء اصالحات
سياسية عميقة.

خسرت املعارضة البحرينية
ورقة اساسية في حتركها 

االحتجاجي بعدما انهت قوات
االمن اعتصاما استمر

حلوالى شهر في املنامة وخرجت
منذ ذلك احلني تظاهرات متفرقة.

وصل عدد املغادرين
الى نحو  ٣٠٠ الف

شخص منذ بدء االحداث
الدامية في ١٥ فبراير.

البحرين

السبت الساعة ١٦:٣٠ ت غ

تظاهرتان للمطالبة بتغيير
في اجلزائر والشرطة اجلزائرية
متنع الشباب من التجمع في

العاصمة. بوتفليقة يعد
باصالحات سياسية في
اطار اصالحات شاملة

 شهدت عدة مدن سورية اجلمعة
مجموعة من املظاهرات اندلعت

عقب صالة اجلمعة.
اصابات واعتقاالت اثناء جنازة

بدرعا جنوب دمشق.

وزارة األوقاف 
تنفي هدم أي من 
دور العبادة وتدعو 
لعدم االجنرار وراء 

الشائعات


