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المفصولون يحتشدون في »العمل« بعد
منع اعتصامهم أمام »الخدمة المدنية«

بوسنر يدعو لوقف العنف في البحرين

العاهل: حريصون على
تنفيذ توصيات »تقصي الحقائق«

 ] منعت وزارة الداخلية تجمعاً للمفصولين كان من المقرر أن يتم أمام ديوان الخدمة 
استيفاء  التجمع وعدم  مكان وزمان  مناسبة  »عدم  منها:  األسباب،  من  لعدد  وذلك  المدنية 
ومخالفة  األمن  إخالل  من  عليه  يترتب  قد  وما  القانونية،  واإلجراءات  للبيانات  المنظمين 
ديوان  أمام  من  المعتصمون  انسحب  الذي  الوقت  في  فيه«،  المشاركين  وسالمة  القانون 

الخدمة المدنية وتوجهوا إلى وزارة العمل.

] عبر مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشئون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل 
مايكل بوسنر خالل المؤتمر الصحافي بمقر السفارة األميركية عن قلق الواليات المتحدة 
الغاز  استخدام  ذلك  في  بما  للقوة  مفرط  استخدام  عن  تقارير  »إزاء  المستمر  األميركية 
ندين  »إننا  أضاف  لكنه  الشارع«،  في  المستمرة  التظاهرات  مواجهة  في  للدموع  المسيل 
المولوتوف وحرق اإلطارات  قنابل  المتظاهرين باستخدام  العنف من قبل  استخدام  أيضاً 
القوة واالستجابة  وسكب الزيت على الشوارع«. وحث بوسنر الحكومة »لوقف استخدام 
بالشكل المطلوب واستخدام أقل قدر ممكن من القوة«،. ودعا جميع األطراف لالمتناع عن 

استخدام العنف.

بتقرير  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل  رحب   [ 
ارتياح  التقرير ساهم في  الحقائق، وقال جاللته: »إن  المستقلة لتقصي  البحرينية  اللجنة 
شعبي إلظهار الحقيقة«، مؤكداً حرصه على تنفيذ التوصيات الواردة فيه. وأضاف جاللته 
في كلمة ألقاها خالل االحتفال بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جاللته مقاليد 
الحكم، أن »أية حكومة لديها الرغبة الصادقة في اإلصالح والتقدم يجب أن تعي الفائدة من 

النقد الموضوعي الهادف والبناء«.
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»الداخلية«: وفاة مواطن إثر حادث 
مشاة وقع قرب شارع البديع

 ] صرح مدير عام اإلدارة العامة للمرور بأن حادث مشاة 
أدى إلى وفاة المواطن علي أحمد رضي الذي يبلغ عمره 22 
عاماً على شارع الشيخ خليفة بن سلمان بالقرب من شارع 
من  مطاردة  بعد  توفي  أنه  إلى  عائلته  أشارت  فيما  البديع، 

قبل دورية أمنية.  
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رئيس الوزراء: سُنغلق ملف المفصولين
ما  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  تابع   [ 
باالنتهاء  المفصولين، وأمر سموه  العمال  للنظر في موضوع  المشكلة  اللجنة  إليه  انتهت 
من جميع توصيات هذه اللجنة في أسرع وقت. كما وجه سمو رئيس الوزراء، وزير العمل 
بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات ورفع األمر لسموه أوالً بأول، وشدد سمو رئيس الوزراء بأن 
الحكومة حريصة على غلق ملف المفصولين والموقوفين والمعلقة أوضاعهم نهائياً، وذلك 
بإعادة جميع المفصولين والموقوفين والمعلقة أوضاعهم ممن ثبت عدم قانونية فصلهم 

أو الذين كانت إجراءات فصلهم غير مستندة على مخالفات قانونية تبرر ذلك.

إصابات بعد تفريق محتجين بشارع البديع

»الداخلية« ُتحقق بطريقة القبض
على الخواجة و»النيابة« تحبسها 7 أيام

قوات  تدخل  إثر  بين محتجين، وذلك  البديع إصابات  الكثير من قرى شارع   ] سجلت 
األمن وتفريقها احتجاجات شهدتها القرى المطلة على شارع البديع. وتم تسجيل الكثير من 
الشاخورة وأبوصيبع، فيما وجه  في قريتي  المحتجين وخصوصاً  اإلصابات في صفوف 
األهالي نداءات استغاثة لطلب مساعدة طبية في ظل عدم قدرتهم على الخروج من القرى.

] قالت وزارة الداخلية: »إن المفتش العام بالوزارة يحقق في طريقة القبض على زينب 
الطبيب  على  الخواجة  العامة  النيابة  عرضت  فيما  النسائية،  الشرطة  قبل  من  الخواجة 
زينب  بحبس  العامة  النيابة  أمرت  فيما  بها«،  إصابات  وجود  مدى  عن  للكشف  الشرعي 
الخواجة ومعصومة السيد لمدة 7 أيام بعدما وجهت للخواجة، تهمة التجمهر في مكان عام، 
والتحريض علناً على كراهية نظام الحكم، واالعتداء على سالمة جسم شرطية، فيما وجهت 
النيابة للسيد تهمة التجمهر في مكان عام، واالعتداء على سالمة جسم شرطية، وذلك بعد 

القبض عليهما بالقرب من أبوصيبع.
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