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طالئع قوات درع الجزيرة المشتركة تصل البحرين
لما  البحرين نظراً  المشتركة بالوصول إلى مملكة  الجزيرة  ]  بدأت طالئع قوات درع 
تشهده البحرين من أحداث مؤسفة تزعزع األمن وتروع اآلمنين من المواطنين والمقيمين.

مــــــــــــــارس14

المحمود: ال نطمح بتطبيق »األحكام العرفية« 
ونطالب بالتهدئة وحفظ السلم األهلي

] أبدى رئيس تجمع الوحدة الوطنية عدم رغبة التجمع في أن تطبق األحكام العرفية 
التي تنادي بها بعض األطراف في البحرين، معتبراً أن السلطة قادرة على اتخاذ اإلجراءات 
في  الوضع  على  »السيطرة  إلى  النظام  ودعا  األهلي.  والسلم  األمن  تكفل  أن  يمكنها  التي 

البحرين، وإعادة األمن والسلم األهلي«.

مــــــــــــــارس14

»الداخلية«: مقتل بنغالي وإصابة 14 آسيوّيًا 
في أعمال عنف شهدتها مناطق بحرينية 

في  الحسن  طارق  العميد  الداخلية  وزارة  باسم  المتحدث  أفاد    [
فيما  لقي مصرعه  بنغالياً  أن شخصاً  البحرين،  تلفزيون  بثه  برنامج، 
التي  العنف  أعمال  بسبب  مختلفة  جنسيات  من  آسيوّياً   14 أصيب 
الحسن  واستعرض  األول.  أمس  البحرين  في  مختلفة  مناطق  شهدتها 
في البرنامج التلفزيوني الحوادث التي وقعت في البحرين، وقال إن من 
تواجدوا في منطقة المرفأ المالي استخدموا أسياخ الحديد وكانت هناك 

عمليات دهس لرجال أمن، وبعضهم كان يحمل بيده سكيناً وعصياً.

مـــــارس14

»الجمعيات السياسية« ترحب بالحوار وتطلب 
توضيحات رسمية بشأن مبادرة ولي العهد

مدنيون يصيبون شخَصين من سار بطلقات »الشوزن« 

القومي،  التجمع  اإلخاء،  التقدمي،  المنبر  وعد،  )الوفاق،  السياسية  الجمعيات  أكدت   [
»كانت  أنها  بالزنج  الوفاق  جمعية  مقر  في  عقدته  صحافي  مؤتمر  في  الوطني(،  التجمع 
الجمعيات  طالبت  كما  تأسيسي.  مجلس  تشكيل  إلى  الحاجة  مؤكدة  الحوار«،  مع  والتزال 
المذكورة بتوضيحات رسمية من سمو ولي العهد بشأن موافقته على مبادئ الحوار التي 

أعلنت في وسائل اإلعالم المحلية أمس األول »من أجل أن يكون الحوار جدّياً«.

]  أصيب شخصان من سار برصاص الشوزن، أطلقه أشخاص مدنيون، من دون سابق 
إنذار ووصفت إصابتهما بالبسيطة.
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تخريب محالت »جواد« في الرفاعين 
والبسيتين وعوالي
تحمل  مجموعات  استهدفت    [
»جــواد«  محالت  األبيض  السالح 
والرفاع  الغربي  الرفاع  مناطق  في 
الشرقي والبسيتين وشارع المعارض 
واجهات  استهدفوا  فقد  وعوالي. 
المحالت وعمدوا لتخريب محتوياتها 
وقاموا بتهديد بعض الموظفين الذين 

أصابهم الهلع والخوف مما يجري.
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