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مقتل أول امرأة
في أحداث البحرين

الحمر لـ »اإلسكان« والبلوشي لـ »الصحة«سقوط قتيلين كانا مفقوَدين 

البحرين تمنع دخول الوفد الطبي الكويتي

الجامعة العربية تدعو البحرين للحوار 
وأوغلو ينصح بإصالحات ديمقراطية

اعتقال الطبيبين غسان وباسم ضيف

مجهولون يرمون منزل منيرة فخرو
بخمس قنابل »مولوتوف«

 51( العرادي  عبدالرسول  بهية  المواطنة  فارقت    [
رأسها  اخترق  ناري  بطلق  إصابتها  إثر  وذلك  الحياة  عاماً( 
اعتصام دوار  التي تدخلت لفض  القوات  قبل  األمام من  من 

اللؤلؤة ومرفأ البحرين المالي.

آخرين  قتيلين  سقوط  عن  أُعلن    [
هما جواد محمد علي الشمالن )48 عاماً( 
عاماً(،   38( الحجيري  وعبدالرسول 
وآخر  المفقودين،  عداد  في  أحدهما  كان 
من  خرج  أن  بعد  به،  االتصال  انقطع 
)رسيفر(  جهاز  إلصالح  متوجهاً  منزله 

في سوق واقف.

الملك  جاللة  البالد  عاهل  عن  صدر    [
حمد بن عيسى آل خليفة مرسومان ملكيان 
لسنة 2011، األول ينص على تعيين باسم 

واآلخر   لإلسكان،  وزيراً  الحمر  يعقوب 
وزيرة  البلوشي  محمد  فاطمة  إلى  يعهد 
عملها  إلى  باإلضافة  االجتماعية،  للتنمية 

القيام بأعمال وزير الصحة. 

]  منعت السلطات البحرينية الوفد الطبي الكويتي من دخول األراضي البحرينية عبر 
انتظارهم  بعد  المساء  في  الكويت  دولة  إلى  أخرى  مرة  الوفد  عاد  وقد  فهد،  الملك  جسر 
الوفد يضم 53 طبيباً وممرضاً  العاشرة صباحاً. وكان  البحرين منذ الساعة  للدخول إلى 

و21 سيارة إسعاف.

]  ناشد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين جميع األطراف 
المعنية في البحرين التوجه نحو الحوار الوطني الجاد والبّناء الذي دعا إليه سموولي عهد 
مملكة البحرين بدون شروط مسبقة. فيما نصح وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو 

البحرين بإجراء اصالحات ديمقراطية بأقصى سرعة. 

بمطار  تواجده  أثناء  ضيف  غسان  البحريني  الطبيب  البحرينية  السلطات  اعتقلت    [
البحرين، كما تم اعتقال الطبيب باسم ضيف.

]  تعرض منزل الناشطة المعروفة منيرة فخرو، أمام ممشى عالي، إلى عملية اعتداء 
عن طريق رميه بخمس قنابل »مولوتوف«.
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»اتحاد النقابات« ُيعّلق إضراب العمال
]  أعلن االتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان له تعليق اإلضراب العام والعودة 
من  االتحاد  تلقاها  التي  والتأكيدات  التطمينات  على  بناًء  القطاعات،  جميع  في  العمل  إلى 

جهات رسمية عليا.

مين تعلق إضراب المعلمين جمعية المعِلّ

»التربية« تشكل لجانًا للتحقيق
مع المخالفين ألنظمة الخدمة المدنية

]  أعلنت جمعية المعلمين البحرينية تعليق إضراب الُمعلمين والعودة للمدارس، وذلك 
الحفاظ  في  الجمعية  من  الجمعية وحمايتهم، ورغبًة  منتسبي  على رعاية مصالح  حرصاً 

على النسيج االجتماعي واللحمة الوطنية.

لمساءلة  التحقيق  لجان  من  عدد  بتشكيل  قامت  إنها  والتعليم  التربية  وزارة  أكدت    [
الفترة  خالل  ارتكبوها  المدنية  الخدمة  ألنظمة  مخالفات  إليهم  أسندت  من  كل  ومحاسبة 

الماضية وتسببت في تعطيل الدراسة.

ولي العهد: ماضون بكل
عزم نحو مواصلة مسيرة اإلصالح 

وزير الخارجية: إذا استمر التدخل من 
    لبنان سنرفع األمر إلى جهات دولية

]  قال ولي العهد نائب القائد األعلى سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة خالل زيارته 
قوة األمن الخاصة إن مملكة البحرين ماضية بكل عزم وثقة نحو مواصلة مسيرة اإلصالح 

والتحديث.

خليفة،  آل  أحمد  بن  خالد  الشيخ  الخارجية  وزير  قال    [
في مقابلة مع قناة »العربية«: »أن يأتينا تهديد من لبنان، من 
شخص في لبنان، يهدد البحرين ويدعو إلى نشر العنف فيها، 
ويدعو إلى الفتنة ما بين شعبها، فهي ليست عقوبة أو ليس 
إلى الشعب اللبناني، بقدر ما هو تحميل لبنان  شيئاً موجهاً 

هذه المسئولية الكبرى«.
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