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3 قتلى و250 مصابًا في أول
يوم من إعالن حالة الطوارئ

اقتحام »اللؤلؤة« ومحاصرة مستشفى السلمانية 
وسقوط ستة قتلى ومئات الجرحى و30 مفقودًا

وزيرا الصحة واالسكان و12 قاضيًا 
و7 شوريين ومسئولين يستقيلون احتجاجًا

]  عاشت البحرين يوماً أسود، أسفر عن سقوط ثالثة قتلى على األقل، من بينهم شرطي، 
سترة،  في  النساء  بعض  يحمي  كان  عندما  سيارة  صدمته  وبنغالي  سترة،  من  ومواطن 

وسقط أكثر من 250 مصاباً، بينهم 65 حالة حرجة.

]  اقتحمت قوات األمن والحرس الوطني دوار اللؤلؤة وحاصرت مستشفى السلمانية، 
بدعم من الجيش، و4 طائرات عسكرية،وطائرتين تابعتين لوزارة الداخلية. وسقط ستة 

قتلى، اثنان منهم من رجال األمن.

البحرين  في  األوضاع  تطور  على  احتجاجاً  المسئولين  عشرات  استقال    [
واالعتداء على العديد من المدنيين واراقة الدماء في البحرين.

العاهل يعلن »حالة السالمة« ويكلف القائد 
العام لقوة الدفاع »سلطة اتخاذ التدابير«

واشنطن تبعث فيلتمان
إلى البحرين بحثًا عن حل سلمي 

البحرين تستدعي سفيرها بطهران 
احتجاجًا على تصريحات صالحي

محاولة حرق مقر »وعد« في أم الحصم

]  أصدر عاهل البالد القائد األعلى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم الملكي 
رقم 18 لسنة 2011 عصر يوم 15 مارس بإعالن حالة السالمة الوطنية وذلك في جميع 

أنحاء مملكة البحرين ولمدة ثالثة أشهر.

كبيراً  دبلوماسياً  أوفدت  المتحدة  الواليات  ان  االبيض  البيت  باسم  متحدث  قال   [
وزيرة  مساعد  ووصل  والمعارضة.  الحكومة  بين  المحادثات  دفع  لمحاولة  البحرين  إلى 
الخارجية جيفري فيلتمان إلى البحرين قبل يوم من إعالن البحرين حالة السالمة الوطنية 

في أعقاب أسابيع من االحتجاجات.

] قررت مملكة البحرين استدعاء سفيرها في طهران بصفة فورية للتشاور وذلك إثر 
تصريح وزير خارجية جمهورية إيران االسالمية علي أكبر صالحي عن تطورات األحداث 

األخيرة في مملكة البحرين وقرارها السيادي بدخول قوات درع الجزيرة.

]  اقتحمت عناصر مجهولة مبنى مقر جمعية »وعد« في أم الحصم 
وحاولت حرق المقر والعبث بمحتوياته، وهذه هي ثاني محاولة بعد 

سلسلة من التهديدات تلقتها الجمعية.

مجموعة مجهولة تهاجم مطبعة »}« 
وتكسرها والشرطة تنقذ الموظفين

شارع  على  »الوسط«  صحيفة  مطبعة  مهاجمة  على  مجهولة  مجموعات  اقدمت   [
االستقالل وترويع الموظفين والحاق أضرار بالغة بمكينة الطباعة.  في الساعة الواحدة 

من فجر 15 مارس/ آذار.
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