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االسلطاتت ووجهت إإ�� االمحتج�� تهم تعك�� ااألمن

GMT 14:40 ،2011 ،آآخر تحديث:  االسبت، 19 ماررسس/ آآذذاارر

ددعا ااالفف االسورري�� �� مدينة ددررعا االجنوبية اا�� "االثوررةة" خاللل جناززةة تشييع ااثن��
قتلواا �� مظاهرااتت االجمعة بالمدينة.

ووررددتت قوااتت ااالمن االسوررية باطالقق االغازز االمسيل للدموعع لتفريق االحشودد اال�� تجمعت
�� االجناززةة.

وونقلت ووكالة ررووي��زز عن شهودد عيانن اانن حواا�� 10 ااالفف شخص شارركواا
�� االتشييع ووهتفواا "االثوررةة، االثوررةة، اانه�� يا حورراانن"، �� ااشاررةة اا�� سهل

حورراانن االذيي تعد مدينة ددررعا عاصمته ااالددااررية.

ووكانن االمتظاهروونن يشيعونن جثمانن ووسامم عياشش وومحمودد االجواابره
االلذين قتال �� مظاهرااتت االجمعة �� ددررعا، وومن ب�� هتفاتهم: "هللا، سورريا،

حريه. خائن من يقتل شعبه".

ووقالل ناشطونن حقوقيونن إإنن قوااتت ااألمن ااعتقلت مشيعا ووااحداا ع�� ااالقل.

ووأأكدتت جماعاتت حقوقية أأنن شخصا رراابعا ماتت متأثراا بجرااحه اال��
أأصيب بها �� مظاهرااتت االجمعة.

وو�� موضوعع متصل، ااعلنت منظماتت حقوقية سوررية أأنن نساءء سوررياتت
بدأأنن اا��اابا مفتوحا عن االطعامم.

ووكانت االسيدااتت ااعتقلن ااثر مشارركتهن �� ااعتصامم ااها��
االمعتقل�� اامامم ووززااررةة االدااخلية ااالرربعاءء.

ووذذكر بيانن مش��كك للمنظماتت االحقوقية اانن "جميع االنساءء
االمعتقالتت ع�� خلفية مشارركتهن �� ااالعتصامم االسلمي
االذيي جرىى ظهر ااألرربعاءء االما�� قد ددخلن �� إإ��اابب

مفتوحح عن االطعامم �� سجن ددووما للنساءء".

ووااشارر االبيانن اا�� اانن االم��باتت هن سه�� جمالل ااألتا��
ووناهد بدووية ووس��ين خورريي وورربا االلبواا�� وودداانة اابرااهيم االجواابرةة ووفهيمة صالح ااوو��

وون��ين خالد حسن ووووفاءء محمد االلحامم وولي�� االلبواا�� ووصبا حسن.

تم أأررشفة هذه االصفحة وولن نقومم بتحديثها.
االمزيد عن أأررشفة االصفحاتت (باللغة ااإلنجل��ية).
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وونقل االبيانن عن عائالتت االمعتقالتت أأنن "صحة االموقوفة ه��ف�� ااوو�� تدعو للقلق ألنها
أأعلنت إإ��اابا عن االماءء أأيضا".

يذكر أأنن االقضاءء االسورريي ااصدرر االخميس مذكرااتت توقيف وواايدااعع بحق 32 معتقال ع��
خلفية مشارركتهم �� ااالعتصامم اامامم ووززااررةة االدااخلية ووذذلك بعد ااستجواابهم بتهمة "االنيل

من هيبة االدوولة ووتعك�� صفو االعالقة ب�� عنا�� ااألمة".

ووااشنطن تدعو االحكومة االسوررية اا�� ااالمتناعع عن ااستخداامم االعنف ضد
االمتظاهرين
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