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»الداخلية«: إصابة بحرينية بسيخ حديد بالديه

العاهل: لن نفرط في وحدتنا الوطنية

حشود في مسيرة »الجمعيات«: 
الحل في التحول الديمقراطي

تعرضت  بحرينية،  سيدة  بأن  الشمالية  المحافظة  شرطة  مديرية  عام  مدير  صرح   [
شخصاً   50 نحو  خروج  إثر  رأسها،  مقدمة  في  حديد  سيخ  استقر  بعدما  بليغة،  إلصابة 

بمنطقة الديه، في مسيرة غير مخطر عنها.

] أكد عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أهمية الحفاظ 
من  ومكسباً  الوطنية  الثوابت  من  ثابتاً  باعتبارها  ودعمها  الوطنية  الوحدة  روح  على 

المكتسبات الحضارية التي ال يمكن التفريط فيها.

] أكدت حشود شاركت في مسيرة الجمعيات السياسية )الوفاق، وعد، اإلخاء، التجمع 
الوطني، أمل( التي حملت عنوان »من أجل الديمقراطية« أن »حل األزمة في البحرين هو في 

التحول الديمقراطي الذي يفّعل من مبدأ الشعب مصدر جميع السلطات«.
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»الداخلية« تحيل »وفاة بداح« إلى »النيابة« للتحقيق
] أعلنت الشئون القانونية بوزارة الداخلية إحالة حادث وفاة علي يوسف بداح )16 عاماً( 
الذي صدمته سيارة أمن في منطقة الجفير. وقد ذكرت وزارة الداخلية أن وفاة بداح بسبب 
األطراف والصدر  بما صاحبها من كسور بعظام  أجزاء جسمه،  الهرسية بمعظم  اإلصابات 

والعمود الفقري، فيما أشارت عائلته إلى أن سيارات قوات األمن دهسته بشكل متعمد.

الحكومة: رصد حاالت الستخدام القوة 
المفرطة وسوء معاملة خالل األحداث

تكريم الجمري بالجائزة الدولية
لحرية الصحافة 2011 بنيويورك

] قالت الحكومة إنها قامت من جانبها بإجراء تقييماتها وتحقيقاتها 
الخاصة في األحداث التي شهدتها البحرين وطريقة التعامل معها، إذ 
القوة  الستخدام  محددة  حاالت  رصد  عن  التحقيقات  هذه  كشفت 
انتهاك  في  األحداث،  ذمة  على  للمحتجزين  معاملة  وسوء  المفرطة 

واضح لسياسة الحكومة.

رئيس  األميركية  المتحدة  بالواليات  نيويورك  في  الصحافيين  حماية  لجنة  كّرمت   [
والمكسيك  بيالروس  من  آخرين  صحافيين  ثالثة  مع  الجمري،  منصور  »الوسط«  تحرير 
ضمن  وذلك   ،»2011 للعام  الصحافة  لحرية  الدولية  »الجائزة  لهم  وقدمت  وباكستان، 

تكريمها السنوي للصحافيين البارزين في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
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