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المحمود يطالب بلجنة تحقيق في شكاوى »الصحة« 
] طالب رئيس تجمع الوحدة الوطنية والناطق الرسمي له الشيخ عبداللطيف المحمود 
»بتكوين لجنة من الحقوقيين والمحامين المستقلين المحايدين، للتحقيق في قضايا تؤكد 
تقاعس الطواقم الطبية والمسعفين عن أداء واجبهم نحو المواطنين«  في اللقاء الجماهيري 
الذي أعده النائب علي أحمد عبداهلل بالتنسيق مع »شباب الوطن« في الساحة المقابلة لمقر 

جمعية األصالة بالبسيتين.

هلع وإصابات في »ثانوية سار«
وتوتر أمني ينتهي بإغالق المدرسة

لثماني  إصابات  بعد  وذلك  تحقيق  فتح  مع  للبنات  الثانوية  سار  مدرسة  أغلقت    [ 
والتعليم  التربية  وزارة  قررت  الذي  الوقت  في  المدرسة،  شهدته  أمني  توتر  إثر  طالبات 

أمس إغالق المدرسة بشكل مؤقت.

الجمعيات السياسية تتمسك بـ »المجلس 
التأسيسي« المنتخب للتحاور وإنهاء األزمة

القومي،  التجمع  اإلخاء،  التقدمي،  المنبر  الوفاق،  السياسية )وعد،  الجمعيات  اتفقت    [ 
التجمع الوطني( على تمسكها قبل الدخول في حوار وطني بانتخاب مجلس تأسيسي يمثل 

أبناء الشعب البحريني كافة يتم من خاللها الحوار على جميع القضايا المطروحة.
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المعارضة تؤكد وحدتها وتدعو
المواطنين إلسقاط »الورقة الطائفية«

المدني  المجتمع  ومؤسسات  من جمعيات وحركات سياسية  المعارضة  قوى  أكدت   [
قيادات  وشدد  بينها.  جوهرية  خالفات  وجود  عن  حديث  أي  رافضة  وتماسكها،  وحدتها 
وممثلو الجمعيات السياسية، وعدد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني على الوحدة 
الحرية  الشعب  لهذا  يريد  ال  من  عليها  »يراهن  التي  الطائفية  ورقة  وإسقاط  الوطنية 

والكرامة«، كما ذكروا.  في المهرجان الخطابي في دوار اللؤلؤة.
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مسيرة تنتهي بإصابات

وزير الدفاع األميركي يصل المنامة 
لدعم اإلصالحات السياسية

] أصيب عدد غير قليل من األشخاص إصابات مختلفة معظمها اختناق، باإلضافة إلى 
الرضوض والكدمات وجروح بعد مسيرة كانت تنوي التوجه نحو الديوان الملكي.

]  قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس وصل إلى 
في  السياسية  اإلصالحات  طريق  في  السير  على  البحرينيين  القادة  لمساعدة  البحرين 

الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات.
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