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رصاصة تنهي حياة عبدالرضا

ولي العهد يلتقي أعضاء
وفد الوساطة الكويتية

] ثالثة أيام قضاها الشاب عبدالرضا محمد حسن بوحميد )32 عاماً( في وحدة العناية 
المركزة بمجمع السلمانية الطبي، إذ أعلن األطباء مقتله متأثراً بطلقة الرصاص الحي التي 

استقرت في رأسه.

مسيرتان حاشدتان من »السلمانية« 
و»السيف« باتجاه »اللؤلؤة«

حشود ضخمة تحّيي شهداء البحرين

ليلة حاشدة في »الفاتح واللؤلؤة«

 ] خرجت حشود كبيرة في مسيرتين األولى من إشارات السلمانية باتجاه دوار اللؤلؤة 
اإلصالح  مطالب  دعم  عن  تعبيرا  وذلك  اللؤلؤة.  دوار  باتجاه  السيف  تقاطع  من  والثانية 

وتغيير الحكومة.

] حّيت مسيرة حاشدة شهداء البحرين، في يوم دعت إليه سبع جمعيات سياسية »وفاًء 
التجاري  البحرين  مجمع  أمام  من  تنطلق  أن  لها  ُخطط  التي  المسيرة  وكانت  للشهداء«. 
شارع  إلى  امتدت  ما  سرعان  اللؤلؤة  بدوار  الجماهيري  االعتصام  ساحة  باتجاه  )جيان( 

خليفة بن سلمان الذي اكتظ بالمشاركين في المسيرة وصوالً إلى دوار اللؤلؤة. 

فــــــــبـرايــــر25

فــــــــبـرايــــر20

اإلفراج عن السجناء من ضمنهم »مجموعة الـ 25«

حداٌد رسمٌي وشعبٌي على شهداء البحرين

] بدأت وزارة الداخلية باإلفراج عن السجناء السياسيين، من 
بينهم مجموعة الـ»25«، وذلك تنفيذاً لألمر الملكي باإلفراج عنهم 

وتوقيف المحاكمات.

] أعلن الديوان الملكي يوم حداد على أرواح ضحايا البحرين، 
أعلنوا  قد  العلماء  كبار  األخيرة. وكان  األحداث  في  الذين سقطوا 
الشهداء  أرواح  على  حداد  يوم  هو  هذا،  أن  لهم،  سابق  بيان  في 

الذين سقطوا في األحداث األخيرة التي وقعت في دوار اللؤلوة.

فــبراير22

فــبراير25

] شهدت البحرين اعتصامين كبيرين األول أمام مركز الفاتح اإلسالمي بثه تلفزيون البحرين 
على الهواء مباشرة، والثاني في دوار اللؤلؤة الذي استمر ليومه الثالث على التوالي.

وكان الشيخ عبداللطيف المحمود خطب في الحشود أمام الفاتح، مبدياً أسفه للدماء التي 
سالت، ومطالباً »بمحاسبة المتسببين عن إهراق دماء أبناء الوطن«.

فــــــــبـرايــــر21

فــــــــبـرايــــر22

فــــــــبـرايــــر22

وفداً  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  سمو  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  استقبل   [
كويتياً يضم مستشار سمو أمير الكويت الشيخ صباح األحمد، زار البحرين ضمن مساع 

حميدة لتحريك الحوار بين القيادة السياسية والمعارضة.
إلى ذلك قال سمو ولي العهد لـ »الوسط«: »إننا بحاجة الى التهدئة لتحقيق التقارب في 

وجهات النظر قدر المستطاع، وإن شاء اهلل، وبتعاون الجميع نستعيد الثقة مع الجميع«.
وأضاف ولي العهد »أنا فاهم ومتفهم ألسباب عدم الثقة الحالية التي نتجت عنها األزمة 

الحالية، ولكن نستطيع استعادة هذه الثقة، ونسير قدماً نحو ما تستحقه البحرين«.
الغريفي  عبداهلل  والسيد  قاسم  أحمد  عيسى  الشيخ  من  بكل  الكويتي  الوفد  التقى   كما 
والشيخ علي سلمان، وعاد إلى الكويت مساء لينقل إلى أمير الكويت نتائج ما توصل إليه 

من وجهات نظر تقريبية.


