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]  أكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية 
حوار  في  المحمود  عبداللطيف  الشيخ 
مستعد  أنه  »الوسط«  معه  أجرته 
اللؤلؤة  دوار  في  المعتصمين  لزيارة 
الشيخ  بصحبة  ولكن  الشباب  لنصح 
عيسى قاسم، كما أكد أنه يدعم تفعيل 
الملكية الدستورية ولكن بالتوافق بين 

مختلف األطراف.

نائب  العهد  ولي  قال    [
األمير  سمو  األعلى  القائد 
في  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
تلفزيون  معه  أجراها  مقابلة 
البحرين لن  أن  البحرين »أؤكد 
كانت  الذي  الوضع  إلى  ترجع 
في  المؤكد  الشيء  ألن  عليه، 
اليوم نحن  التغيير،  الحياة هو 
نبادر  ألن  جداً  ماسة  حاجة  في 
نسبق  وأن  التغيير  هذا  في 
هذه  في  والتصعيد  المشاعر، 
اللحظة الشيء الوحيد الذي هو 
في  البلبلة  يكثر  أنه  يحققه هو 

المجتمع ويزيد المشاكل«.

سلسلة بشرية من »الفاتح« إلى »اللؤلؤة«
 ]  عبرت حشود من المواطنين عن رفضها للتقسيم الطائفي بين أبناء البحرين وذلك 
من خالل مشاركتها في سلسلة بشرية مناهضة للطائفية نظمها شباب دوار اللؤلؤة بدءاً 

من جامع الفاتح وصوالً إلى دوار اللؤلؤة.

طوق بشري يحيط بمجلس الوزراء 
]  طوقت حشود بشرية مجلس الوزراء في قصر القضيبية، وذلك لمدة ثالث ساعات، 

احتجاجاً على استمرار الحكومة في عملها رغم أصواتهم التي تنادي بتغييرها.

تظاهرة حاشدة تطالب بتغيير الحكومة 
ومسيرتان تلتقيان أمام »اإلعالم«

 ]  طالبت مسيرة حاشدة انطلقت بالقرب من »السكرتارية« باتجاه دوار اللؤلؤة بتغيير 
مسيرتين  في  المواطنين  من  اآلالف  شارك  كما  جديدة،  وطنية  حكومة  وتشكيل  الحكومة 
خرجت األولى قرب وزارة العمل، فيما خرجت األخرى بالقرب من »دوار اإلحصاء« والتقتا 
بالطرح  بالحيادية  الهيئة  لمطالبة  وذلك  عيسى،  بمدينة  اإلعالم  شئون  هيئة  بوابة  أمام 

وعدم تأجيج الصراع بين المواطنين.

مــــــــــــــارس4

وزير الداخلية يعلن تفعيل
خطة لتوظيف 20 ألف موظف

]  أعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة خطة لتوظيف 
20 ألف موظف في الوزارة، الفتاً إلى أن جميع الوظائف ستكون عسكرية.
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المحمود: مستعد لزيارة دوار اللؤلؤة مع 
الشيخ عيسى قاسم

ولي العهد: البحرين لن ترجع
إلى الوضع الذي كانت عليه


