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اإلفراج عن آيات القرمزي

»الوفاق« تضع قرار مشاركتها
في »الحوار« بيد أمانتها العامة

سلمان: »الوفاق« مع حوار جدي شامل

مشادات كالمية تجهض
المؤتمر الصحافي للوفد االيرلندي

»الداخلية« تنفي وفاة مواطنة
بسترة اختناقًا بالغاز المسيل للدموع

»الحوار« يرفض تشكيل نقابات
 عمالية في المؤسسات الحكومية

تخيير 80 طبيبًا بين العمل
في »الصحة« أو عياداتهم الخاصة

] أفرجت السلطات البحرينية عن الشاعرة آيات القرمزي، وذلك بعد مرور نحو شهر 
من صدور حكم محكمة السالمة الوطنية االبتدائية )الدائرة األولى( والذي قضى بحبسها 
لمدة سنة واحدة التهامها بجنحة االشتراك بالتجمهر بغرض ارتكاب الجرائم والتحريض 

على كراهية النظام.

خليل  الوطني  التوافق  حوار  في  وفدها  وعضو  الوفاق  جمعية  في  القيادي  قال   [
المرزوق: »إن الوفد لم يقرر حتى اآلن حضور جلسات الحوار من عدمه، وإنه ينتظر قرار 

األمانة العامة للجمعية بشأن ذلك«.

للدوائر  الحالي  »التقسيم  الشيخ علي سلمان أن  الوفاق  العام لجمعية  اعتبر األمين   [
االنتخابية يمثل اضطهاداً سياسياً«، وأشار سلمان - في مهرجان »مطالبنا وطنية... دوائر 
عادلة« الذي نظمته جمعية الوفاق بقرية البالد القديم - إلى أن »تقسيم الدوائر االنتخابية 
يزيل  أن  من  بدالً  التمييز  يكرس  ما  وهو  المواطنة،  من  بدالً  الطائفية  على  يقوم  الحالية 

التمييز في الحقوق السياسية«.

] طالب الوفد االيرلندي خالل مؤتمره الصحافي بإطالق سراح األطباء المعتقلين، إال أن 
مشادات كالمية ادت إلى انسحاب الوفد من المؤتمر.

] نفى مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى  ما أشيع بشأن وفاة  مواطنة بمنطقة 
مهزة بسترة، نتيجة لتعرضها الختناق بالغاز المسيل للدموع، مشيراً إلى أن الوفاة طبيعية، 

في الوقت الذي أكدت فيه جمعية الوفاق بأن الوفاة ناجمة عن اإلصابة بمسيل الدموع.

المرئية  الوطني،  التوافق  االجتماعي في حوار  المحور  في  المشاركين  غالبية  ] رفض 
المتعلقة بتشكيل نقابات عمالية داخل المؤسسات الحكومية، ولم يتم التوافق عليها، بحجة 

ما قامت به بعض النقابات العمالية من تسييس للعمل النقابي.

] خّيرت وزارة الصحة أكثر من 80 طبيباً واستشارياً، بين العمل في الوزارة أو في عياداتهم 
الخاصة، وذلك بعد أن أصدرت وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية القائم بأعمال وزير 

الصحة فاطمة البلوشي، قراراً بفصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص.
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»بوليتكنك« تفصل 49 وتوقف
14 طالبًا عن الدراسة مؤقتًا

الدراسة،  وإيقاف 14 طالباً عن  البحرين على فصل 49 طالباً  أقدمت كلية بوليتكنك   [
على إثر مشاركتهم في األحداث األخيرة التي شهدتها البحرين.


