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مواجهات عنيفة تعم القد�س وال�ضفة الغربية وتمتد لأرا�ضي 48

خم�سة قتلى في انفجار �سيارة في �أربيل ...ومقتل « 30داع�شي ًا»

مقتل �شرطي «�إ�سرائيلي» مت�أثر ًا ب�إ�صابته في عملية «هارنوف»

برزاني يتهم الغرب بعدم تقديم �أ�سلحة كافية

خالل المواجهات مع شرطة االحتالل
عمت المواجهات أنحاء القدس
المحتلة والضفة الغربية وامتدت إلى
األراضي المحتلة عام  ،48وجاء ذلك
على خلفية عملية حي هارنوف في
القدس المحتلة التي نفذها الشهيدان
غسان وعدي أبو جمل وقتل فيها 6
«إسرائيليين» وجرح  8آخرون.
ولم يستفق االحتالل «اإلسرائيلي»
بعد من تداعيات العملية النوعية في
القدس المحتلة خصوصا ً مع ارتفاع
عدد قتلى العملية من المستوطنين
في الكنيس بعد إعالن وفاة شرطي،
فيما يبقى ع��دد من الجرحى بحال
الخطر الشديد ،ويخيم التوتر الشديد
على ك��ام��ل األراض����ي الفلسطينية
المحتلة.
ص���دى العملية ال��ن��وع��ي��ة ك��ان

اتهم رئيس «إقليم كردستان»
العراق مسعود برزاني الدول الغربية
بعدم تقديم ما يكفي من األسلحة
الثقيلة لمساعدة قوات البيشمركة
على توجيه ضربة حاسمة لمسلحي
تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وأش���ار ب��رزان��ي ف��ي مقابلة مع
تلفزيون «فرانس  ،»24إلى أن الدعم
الذي تلقته أربيل حتى اآلن ال يرقى
إل��ى المستوى المطلوب على رغم
التعهدات الغربية.
وكانت فرنسا قد أعلنت أنها قدمت
بنادق آلية وذخيرة ووعددت بتقديم
أسلحة متطورة ألكراد العراق ،وقالت
ألمانيا أنها ترسل أسلحة لتجهيز 4
آالف مقاتل كردي .وأكدت بريطانيا
أنها ستقدم أسلحة مضادة للدبابات
وم��ن��اظ��ي��ر رؤي���ة ليلية ورادارات
وسترات واقية.

حواجز لقوات االحتالل في القدس
صاعقا ً للشارع «اإلسرائيلي» الذي
أصيب بالهلع الشديد ،إذ تفاقم هذا
الهلع بعد كوابيس سيارات الدهس
الفلسطينية.
ه��ذه الحالة م��ن التخبط دفعت
بالمستوطنين إلى الشوارع لتندلع
اشتباكت عنيفة في أكثر من منطقة
في الضفة الغربية والقدس المحتلة
بين المستوطنين والفلسطينيين.
فقد أصيب شاب فلسطيني بجروح
خطيرة في كفر عقب شمال القدس
المحتلة ،في المقابل ،أصيب شرطيان
ت��اب��ع��ان ل���ق���وات االح���ت�ل�ال خ�لال
مواجهات ق��رب ب��اب حطة المؤدي
إل��ى المسجد األق��ص��ى ،كما طعن
فلسطينيون مستوطنا ً «إسرائيلياً»
في كريات يوفيل بالمدينة المقدسة.

في األثناء قررت سلطات االحتالل
تعزيز ن��ظ��ام ال��ح��راس��ة والحماية
ال��خ��اص بالمؤسسات التعليمية
بالقدس المحتلة خوفا ً من استهدافات
أخرى.
وف����ي ج���ن���وب ن��اب��ل��س ه��اج��م
مستوطنون ب��ال��ح��ج��ارة س��ي��ارات
لفلسطينيين .ومساء أم��س هاجم
عشرات المستوطنين منطقة سطح
مرحبا ش��رق البيرة ،فتصدى لهم
األهالي بالحجارة ،ودارت اشتباكات
بين الجانبين .وذكرت مصادر محلية
أن المستوطنين ح��اول��وا اختطاف
فتى كان في المكان ،إال أنهم فشلوا
بعد تنبه األهالي.
وتوغلت ق���وات االح��ت�لال داخ��ل
مدينة البيرة ،واشتبكت مع شبان

فلسطينيين تحت غطاء من قنابل
الغاز.
واقتحمت سيارات عسكرية وسط
رام الله من منطقة اإلرس��ال قبل أن
تخرج من منطقة األمعري.
وش��م��ال رام ال��ل��ه، ،اعتقل جنود
االح���ت�ل�ال ش��اب��ا ً فلسطينيا ً بعد
أن اطلقوا عليه ال��ن��ار على حاجز
عطارة ،وأصيب عشرات المواطنين
ب��ال��رص��اص وق��ن��اب��ل ال��غ��از خ�لال
مواجهات مع االحتالل في مناطق
مختلفة من مدن رام الله والخليل.
وف���ي م��دي��ن��ة ك��ف��ار س��اب��ا داخ��ل
األراض���ي المحتلة ع��ام  48أصيب
ثالثة مستوطنين ج��راء تعرضهم
للطعن ،إذ امتدت المواجهات بين
الفلسطينيين وقوات االحتالل.

وف��ي ممارسات عدوانية جديدة
هدمت شرطة االحتالل منزال ً يعود
للشهيد الفلسطيني عبدالرحمن
الشلودي بحي سلوان وال��ذي نفذ
عملية دهس بسيارة ضد مستوطنين
في تشرين األول بالقدس المحتلة،
بعد تهديدات رئيس وزراء الكيان
الذي توعد بهدم منازل الشهيدين أبو
جمل.
وف��ي م��ا يعكس إف�لاس��ه ل��م يجد
االحتالل «اإلسرائيلي» س��وى هدم
م��ن��ازل منفذي العملية الشهيدين
الفلسطينيين غسان وعدي أبو جمل
وإع�ل�ان ح��ال��ة ال��ط��وارئ م��ن الفئة
ج وتشديد الحراسة ح��ول الكنس
اليهودية في كل األراضي الفلسطينية
المحتلة خشية تنفيذ عمليات أخرى.

نواب الأردن ي�شيدون بعملية القد�س
والحكومة تدينه

حي هارنوف� ...أو دير يا�سين
التي تث�أر لنف�سها مت�أخرة

حيا أعضاء مجلس النواب األردني روح الشهيدين عدي وغسان الجمل اللذين نفذا
عملية في كنيس بالقدس المحتلة وقتل على إثرها خمسة مستوطنين ،في حين دانت
الحكومة األردنية ما سمتها أعمال العنف واإلرهاب بغض النظر عن مصدرها.
وجاء موقف النواب األردنيين مخالفا ً لموقف الحكومة ،إذ نقلت وكالة األنباء
الرسمية «بترا» أمس عن وزير الدولة لشؤون اإلعالم محمد المومني تجديده ما سماها
«إدانة استهداف المدنيين واستنكار كل أعمال العنف واإلرهاب التي تستهدف المدنيين
أيا ً كانت مصادرها ومنطلقاتها».
وطالب المومني حكومة العدو بوقف اعتداءاتها المتكررة بحق المسجد األقصى
خصوصا ً ومدينة القدس عموماً ،كذلك دعا إلى إزالة أجواء التوتر والعنف والحفاظ
على القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية ،ووقف اإلج��راءات «اإلسرائيلية»
األحادية واالعتداءات المتكررة على الحرم القدسي والمسجد األقصى في إطار الوصاية
الهاشمية على المقدسات.
وجاء بيان الحكومة غداة تأكيد مصادر أردنية أن ال قرار بعودة السفير األردني
إلى «تل أبيب» ،بعد أسبوعين من سحبه احتجاجا ً على اقتحام جنود «إسرائيليين»
للمسجد األقصى في وقت سابق من الشهر الجاري.
وجاء بعد أقل من أسبوع من عقد لقاء ثالثي جمع الملك عبد الله الثاني ورئيس
وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية األميركي جون كيري الخميس الماضي
في عمان ،وانتهى بالتشديد على ضرورة إزالة أجواء التوتر في القدس المحتلة.

حي «هارنوف» الذي تتحدث عنه «إسرائيل» ال يمكن أن يغفله التاريخ ،فهذا الحي هو نفسه بلدة دير
ياسين التي نفذت فيها إحدى المجازر «اإلسرائيلية» عام .1948
تأخر الثأر لكرامة دير ياسين  66سن ًة ولكنه أتى من جبل المكبر ،من بطون أمهاتهم يفكر الفلسطينيون
بالثأر .تأخر الثأر لكرامة دير ياسين  66سنة ،ولكنه أتى من جبل المكبر .أتى شابان فلسطينيان لم يبصرا
النور عام  1948لكنهما أبصرا الثأر ألجدادهم من أطفال ونساء وشيوخ نفذت فيهم «إسرائيل» أحد فصول
ما يسمى استسالما ً النكبة عام .1948
حينها وفور رفع صالة الفجر في التاسع من نيسان ،غزا اليهود البلدة الجميلة .الروايات من األجداد إلى
األحفاد تتحدث عن تسلل اليهود في تلك الليلة المشؤومة إلى فرن القرية .ألقوا بصاحبه في النار وضربوا
زوجته بكعب البندقية حتى الموت.
سريعا ً تحولت دير ياسين التي تطل على لفتا وعين كرم إلى ساحة من قنابل الدخان والهاون
والرصاص وعلى الطريقة الداعشية بأيد سباقة «إسرائيلية» .مشاهد من قطع الرؤوس وبقر البطون قتل
«اإلسرائيليون» يومها كل ما كان يتحرك على األرض.
الشرطة «اإلسرائيلية» تتحدث اليوم عن هجوم مسلح على كنيس في حي «هار نوف» لليهود المتشددين
في القدس الغربية .هذا الحي بالعرف «اإلسرائيلي» هو دير ياسين في حقيقة التاريخ .ففي المكان عينه
نفذت «إسرائيل» إحدى مجازرها عام  48بحق أكثر من  100فلسطيني.
دير ياسين البلدة األق��رب إلى القدس المطوقة باالستيطان والتي بنت على أراضيها «إسرائيل»
مستوطنتي «جفعات شاؤول» و«هار نوف» .دير ياسين التي دعيت سابقا ً دير النصر إلى أن أتاها من هنا.
من حيث شقت «إسرائيل» طريقها بالمجازر نحو احتالل القدس.

 36مليون ًا يعانونمن العبودية...
قطر وال�سعودية �ضمن الدول الأبرز
كشفت منظمة «ووك فري» الحقوقية أن  36مليون شخص في العالم
يعيشون في عبودية في يومنا هذا.
وتعد الهند وموريتانيا وقطر والسودان والسعودية من بين أكثر
الدول التي تنتشر فيها ممارسات العبودية بحسب التقرير.
وتشير اإلح��ص��اءات إل��ى أن الهند تضم أكبر ع��دد من العبيد وأن
موريتانيا فيها أعلى نسبة في العالم «مقارنة بعدد السكان».
ويعرف تقرير المنظمة العبيد باألشخاص الذين يجبرون على أداء
األعمال التي يقومون بها ،والذين يقيدون بالديون ،والذين يخضعون
للبيع والشراء ،والذين يتم استغاللهم جنسيا ً من أجل المال ،والذين
يجبرون على الزواج المذل.
فالمنظمة تنظر إلى العبودية في معناها العصري ،وليس االقتصار
على المعنى التقليدي والممارسات غير القانونية ،التي يخضع فيها
أشخاص لملكية شخص آخر.

قمة «التعاون»
 9كانون الأول...
ب��دأت قطر بتوجيه الدعوات الخاصة
بالقمة الخليجية الـ 35لقادة دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
وسط تأكيدات سياسية كويتية على
اعتبار أنّ «الضمانة األس��اس��ي��ة ل��دول
مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية
تكمن في وحدة مواقفها ،خصوصا ً في ظل
التحديات اإلقليمية «المخيفة والخطيرة»،
تزامنا ً مع تقارير عن تقديم الدوحة التزاما ً
خالل قمة الرياض االستثنائية التي عقدت
م��س��اء األح���د الماضي بمواكبة مسيرة
مجلس التعاون ووقف الحمالت اإلعالمية
تجاه مصر خالل مهلة شهر.
وك���ان أول م��ن أع��ل��ن تسلم ال��دع��وات
األميرية القطرية الكويت ،إذ تسلّم األمير
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د الصباح رسالة
خطية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
تتضمن دعوته لحضور اجتماعات الدورة
الخامسة وال��ث�لاث��ي��ن للمجلس األعلى
ألص��ح��اب ال��ج�لال��ة وال��س��م��و ق���ادة دول
مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية،
المقرر عقدها في الدوحة يومي  9و10
كانون األول.
وكانت الصحف القطرية أشادت بنتائج
اجتماع الرياض من أجل تجاوز التحديات
وتعزيز مسيرة التكامل ،ومرحبة بعودة
السفراء الثالثة إلى الدوحة.

الجي�ش الليبي يتجه لتحرير و�سط بنغازي
أح��رز الجيش الليبي ،تقدما ً ملموسا ً باتجاه وسط
مدينة بنغازي شرق ليبيا ،وسط أنباء عن تحريرها قريباً،
إذ شهدت منطقة الصابري اشتباكات عنيفة بين الجيش
الوطني وجيوب من «أنصار الشريعة» و«الدروع».
وأفادت المصادر بأن قوات الجيش سيطرت على محور
ميدان الشجرة ،القريب من وسط المدينة .وسط معارك
وصفتها مصادر إعالمية ليبية بأنها «ضارية» بين كتائب
تدعم الجيش الليبي ومجموعات مسلحة متشددة في
بنغازي.
وذك���رت م��ص��ادر عسكرية ليبية ،أن محيط منطقة
النواقية شهد في الساعات القليلة الماضية اشتباكات
باألسلحة الثقيلة ،بين ما يسمى مسلحي «مجلس شورى
ثوار بنغازي» ،وقوات تابعة للواء خليفة حفتر التي تقاتل
إلى جانب القوات الحكومية.
من جهة ثانية ،اشتبكت كتيبتان تقاتالن ضمن الجيش

الوطني الليبي مع مسلحين «متشددين» في منطقتي
قنفودة والمريسة في مدينة بنغازي .وأضافت المصادر
بأن «الجيش الليبي يحاصر مجموعتين مسلحتين من
درع ليبيا في أماكن ضيقة داخل لمدينة».
في األث��ن��اء ،ق��ال شهود عيان« :إنّ منطقة الصابري
في بنغازي شهدت ،أول من أم��س ،اشتباكات عنيفة
بين الجيش الوطني وجيوب من «أن��ص��ار الشريعة»
و«الدروع» .وأضافت أنّ طائرات عمودية ُتحلِّق في سماء
بنغازي وتقصف أهدافا ً في حي الصابري.
إلى ذلك ،قال مندوب ليبيا لدى األمم المتحدة إبراهيم
الدباشي ،إنَّ بيان مجلس النواب الليبي بخصوص «عملية
الكرامة» ،جاء ردا ً على مواقف بعض الدول الغربية التي
تشككت في تبعية اللواء حفتر والحراك العسكري للدولة،
وتض َّمنت رسالة واضحة لهم مفادها« :إذا كنتم جادين في
مكافحة اإلرهاب فليبيا تعمل على ذلك».

ا�ستنفار م�صري لحماية الم�ؤ�س�سات الحيوية

وال��م��واط��ن��ي��ن» ،م��ؤك��دا ً أن أف��راد
ال��ش��رط��ة س���وف ي��ك��ون��ون على
مستوى عالٍ من الكفاءة ،ولديهم
قدرة على مواجهة التحديات.
وش���ه���دت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
المصرية ،أول من أمس ،عددا ً من
االجتماعات بين قيادات الوزارة،
للوقوف على ُخطة تأمين الشارع
المصري خ�لال التظاهرات التي
تمت الدعوة إليها في  28الجاري
من قبل الجبهة السلفية.
وبينما ُتراهن جماعة اإلخوان
وعدد من القوى المؤيدة لها على

التظاهرات ،قلل مراقبون من إمكان
نجاح تلك المخططات التي تهدف
إلثارة العنف وأعمال الشغب في
الشارع المصري.
ف��ي م����وازاة ذل���ك ،قتل عشرة
أشخاص على األقل ،بينهم أطفال
ونساء ،إثر سقوط ص��اروخ على
منزلهم قرب مدينة رفح في شبه
جزيرة سيناء المصرية أول من
أم��س ،كما أف��ادت مصادر أمنية
وطبية مصرية.
وأك��د م��س��ؤول��ون أمنيون أنه
ل��م يعرف ف��ي ال��ح��ال م��ا إذا كان

تفجير ،ولكن هذه الهجمات عادة ما
تنسب إلى تنظيم ما يسمى «بالدولة
اإلسالمية».

مقتل « 30داعشياً»
في ديالى

ص���رح رئ��ي��س مجلس محافظة
ديالى مثنى التميمي ،أن  30عنصرا ً
من تنظيم «داعش» قتلوا خالل الـ24
ساعة الماضية في معارك بمحيط
ن��اح��ي��ة ال��س��ع��دي��ة ال��واق��ع��ة تحت
سيطرة التنظيم.
وق��ال التميمي لـ «شبكة اإلع�لام
العراقي» إن «القوات األمنية مدعومة
ب��ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي قتلت  30من
عناصر داعش بينهم عرب وأجانب

في معارك ح��زام ناحية السعدية»
( 60ك��م ش��م��ال ش��رق��ي بعقوبة).
وأضاف أن التنظيم «انهار في مواقع
عدة واألجهزة األمنية أحرزت أهدافا ً
مهمة في التقدم نحو مركز ناحية
السعدية» ،مشيرا ً إلى أن «المعارك
مستمرة».
وأعلن مجلس محافظة ديالى أمس،
فتح طريق «المقدادية – خانقين» في
المحافظة ،بعد استعادة السيطرة
عليه من مسلحي «داعش».
وكان قائد شرطة محافظة ديالى
جميل الشمري ،أعلن أول من أمس
بدء عملية تحرير ناحيتي السعدية
وجلوالء من سيطرة تنظيم «الدولة
اإلسالمية».

ساحة التفجير االرهابي الذي ضرب أربيل

«البي�شمركة» تحبط هجوم ًا لـ«داع�ش» بالخيول
في عملية لم تكن بالمفاجئة ،هاجمت قوة من
«داعش» قوات البيشمركة في ناحية زمار ،وهي
تمتطي الخيول ،وفق ما قاله ضابط كردي يعمل
بجهاز األمن «األسايش».
وق��ال المصدر إن ق��وة م��ن «داع���ش» حاولت
التعرض لقطعات ق��وات البيشمركة المرابطة
جنوب مركز ناحية زمار بواسطة الخيول .وأوضح
أن ال��ق��وة المهاجمة كانت مكونة م��ن نحو 50
عنصرا ً يمتطون الخيول ويحملون أسلحة رشاشة
متوسطة وخفيفة فضالً عن قذائف ()RBG 7
ومدافع الهاون .وتابع« :أن القوة المهاجمة كانت
تريد التوغل بين السواتر الترابية التي أقامتها
قوات البيشمركة ،بواسطة الخيول ،لتعذر مرور
العجالت المسلحة وس��ي��ارات البيك آب ،وربما
أي��ض�ا ً ك��ان ال��ه��دف م��ن ه��ذا الهجوم ه��و لتحييد

الطيران الحربي الدولي على اعتبار أنه يستهدف
السيارات فحسب».
وبحسب الضابط الكردي فإن «قوات البيشمركة
وصلتها قبل بضعة أي���ام معلومات ع��ن قيام
«داع���ش» بنقل ع��دد من الخيول ،وعلى دفعات
متتالية ،من المناطق الجنوبية الغربية للموصل
والتي تسمى بمنطقة الجزيرة ،إلى مناطق متاخمة
لخطوط ال��ت��م��اس» .واس��ت��ط��رد« :ف��وج��ئ تنظيم
«داع���ش» بتدخل الطيران الحربي ال��دول��ي فور
تقدمه بالخيول باتجاه مواقع قوات البيشمركة،
كما أن األخيرة فتحت نيرانا ً كثيفة باتجاه الخيول
وعناصر التنظيم ،وأسفر القصف الجوي وضربات
البيشمركة عن إبادة جميع عناصر القوة المهاجمة،
كما نفقت جميع الخيول أيضاً».

م�سيرات حا�شدة بالبحرين
ا�ستعداد ًا لال�ستفتاء ال�شعبي

ع�شرة قتلى في �سقوط �صاروخ على منزل في �سيناء

أعلن وزي��ر الداخلية المصري
ال���ل���واء م��ح��م��د إب��راه��ي��م ،خطة
عالية المستوى لتأمين األراضي
ال��م��ص��ري��ة ك��اف��ة ،تشمل وض��ع
ال��ق��وات في حالة استنفار أمني
لحماية المؤسسات الحيوية،
وذلك تزامنا ً مع تظاهرات تخريبية
مزمع خروجها في  28الجاري...
تزامنا ً مع قصف الطائرات الحربية
المصرية معاقل لإلرهابيين في
محافظة شمال سيناء.
وق��ال إبراهيم ،في تصريحات
على هامش وضع حجر األساس
للقرية التكتيكية األولى في الشرق
األوس��ط لتدريب ضباط وجنود
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��خ��اص��ة لمكافحة
اإلره�����اب ،إن ه��ن��اك اس��ت��ن��ف��ارا ً
كامالً على كل المنشآت المهمة
والمنشآت الشرطية ،لمواجهة أي
اعتداء.
وأضاف الوزير المصري« :أقول
للشعب المصري اطمئنوا ،رجال
الشرطة ق���ادرون على مواجهة
أية محاوالت لالعتداء بكل حسم
وح���زم» .وش��دد على أن القوات
ستتصدى بقوة ألي��ة محاوالت
تخريب «حفاظا ً على أمن الوطن

انفجار أربيل

على صعيد أمني مفاجئ ،انفجرت
سيارة مفخخة في وسط مدينة أربيل
عاصمة «إقليم كردستان» صباح
أم���س .وق���ال ش��ه��ود إن ث�لاث��ة من
رجال الشرطة ومدنيين اثنين قتلوا
ف��ي االن��ف��ج��ار ،وإص��اب��ة  29آخرين
بجروح.
وق��ال حمزة حميد الناطق باسم
محافظة أرب��ي��ل إن انتحاريا ً فجر
السيارة المفخخة التي كان يقودها
ع��ن��د ح��اج��ز أم��ن��ي ق��ري��ب م��ن مقر
المحافظة.
ول��م تشهد أرب��ي��ل تفجيرات منذ
العام الماضي ،عندما استهدف مقر
قوات األمن فيها بهجوم انتحاري.
ووقع هجوم آخر في آب الماضي،
ولكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن

الدعم الذي نتلقاه ال يرقى إلى المستوى

الصاروخ أطلقته إحدى مروحيات
ال��ج��ي��ش ال��ت��ي ت��ش��ن باستمرار
غ���ارات ج��وي��ة على المسلحين
المتطرفين في سيناء ،أم أنه قذيفة
هاون أطلقها المتطرفون.
وبحسب م��ص��ادر طبية ،فإن
القتلى العشرة هم ثالثة أطفال
وثالث نساء وأربعة رجال ،لم يجر
التعرف إلى أي منهم في الحال.
وكانت طائرات حربية مصرية
شنت غ��ارات جوية على معاقل
اإلره����اب ف��ي المنطقة الواقعة
ج��ن��وب الشيخ زوي���د ،وقصفت
مواقع لعناصر إرهابية ،أسفرت
عن تدمير ثالثة منازل للتكفيريين،
وس���ط أن��ب��اء ع��ن س��ق��وط قتلى
وجرحى في صفوفهم.
وقال مصدر أمني :إن طائرتي
أباتشي شنتا غارتين مباغتتين
على بؤرتين إرهابيتين لتنظيم
أن��ص��ار بيت المقدس اإلره��اب��ي،
وقتل أربعة إرهابيين ،وأصيب
خمسة آخ��رون .فيما أصيب ستة
مدنيين إث��ر سقوط قذيفة هاون
أطلقها تكفيريون وسقطت على
منزلهم بالشيخ زويد.

خ��رج��ت م��س��ي��رات جماهيرية
حاشدة في مختلف أرجاء البحرين
استعدادا ً للمشاركة في االستفتاء
الشعبي المقرر يومي  21و 22من
الشهر الجاري.
وخ��رج المتظاهرون ف��ي بلدات
ت��وب��ل��ي وال��س��ن��اب��س وال��م��ع��ام��ي��ر
وكرزكان وغيرها من المدن لتأكيد
المشاركة الواسعة في االستفتاء
الشعبي ،وإطالق أكبر «نعم» لتقرير
المصير ،مؤكدين رفضهم انتخابات
النظام الحاكم الصورية.
وف��ي ب��ل��دات أخ���رى ،منها الدير

والدراز وسماهيج خرجت تظاهرات
غاضبة احتجاجا ً على اعتقال النساء
في سجون النظام ،مطالبين باإلفراج
الفوري عن كل المعتقلين السياسيين،
مرددين شعارات مناهضة للنظام
وتطالب بإسقاطه.
وكانت القوى الثورية المعارضة
أطلقت ن���داء لالستنفار ال��ع��ام في
البحرين وتفعيل السبل المشروعة
ك��اف��ة ل��ت��ح��ري��ر ال��ره��ائ��ن ال��ن��س��اء
المعتقالت.
جاء ذلك في البيان الذي أصدرته
القوى الثورية المعارضة «ائتالف

 14شباط  -تيار العمل اإلسالمي -
حركة حق  -حركة خالص  -حركة
أح��رار البحرين» ،وكشفت فيه عن
«خطوات عصيان الحرية» المرتقب.
وأك��د البيان ض���رورة االستنفار
ال��ع��ام «لتحرير النساء م��ن خالل
السبل المشروعة والفعالة وبذل كل
الوقت والجهد في سبيل ذلك.
والسلطات البحرينية شنت حملة
مداهمات واعتقاالت طاولت عشر
نساء مع أطفال بعضهن ومازلن في
المعتقل من دون أن يسمح للمحامين
بلقائهن أو حضور التحقيقيات.

