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مركز البديع الصحي يستقبل 50 مصابا 
] استقبل مركز البديع الصحي صباح األربعاء 50 مصابا أغلبهم أصيب برصاص حي 
وطلقات »الشوزن« وذلك حتى الساعة الواحدة بعد الظهر. وأكد أطباء في المركز أن ثالث 
اخترقت  إذ  الظهر  جهة  من  ناري  بطلق  لمصاب  إحداها  المركز  إلى  وصلت  حرجة  حاالت 
الرصاصة أحشاؤه الداخلية وهو يعاني من نزيف داخلي حاد, فيما بترت أصبع اإلبهام و 
جزء من كف أحد المواطنين نتيجة إصابته برصاصة حينما كان يصور ما يدور من حوادث 

وأصيب مواطن ثالث بطلقات شوزن في رأسه ووجه.

رصاٌص حي يخترق صدر حارس أمن آسيوي

قوة الدفاع: إخالء دوار »التعاون« و»المرفأ« 
والسلمانية من الخارجين عن القانون

اس األمن اآلسيويين أثناء حراسته إلحدى الشركات  ] اخترق الرصاص صدر أحد حَرّ
الهندية  كيرال  والية  )من  ابراهام«  »ستيفن  الهندي  الحارس  ان  مقرب  شخص  وقال  لياًل. 
وعمره 48 عاما والذي كان يحمي شركة أوال لأللبان( تعرض إلى إطالق رصاص حي في 
صدره،  مشيراً إلى أن الرصاصة اخترقت صدره، مما أدى إلى موته بعد ان نزف دمه، ولم 

يستطع اإلسعاف إنعاشه الحقا.

] قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إنه في صباح يوم  األربعاء 
قوة  من  وبمساندة  الوطني  والحرس  العام  األمن  من  قوات  بدأت 
المالي  والمرفأ  التعاون  مجلس  دوار  تطهير  بعملية  البحرين  دفاع 
القانون  الخارجين عن  السلمانية وما حولها وإخالءها من  ومستشفى 
لالقتصاد  وأساءوا  وأرهبوهم  والمقيمين  المواطنين  روعوا  الذين 
بكفاءة  لها  الموضوعة  الخطة  بحسب  العملية  تنفيذ  تم  وقد  الوطني 

للجميع. السالمة  مراعاة  مع  واحتراف 
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العاهل يطمئن على استمرار
عمل المراكز المالية والمصارف

]  قام عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يرافقه القائد العام المشير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بجولة في منطقة المراكز المالية بضاحية السيف لالطالع 
على حركة السير لالطمئنان على استمرار عمل مؤسسات المراكز المالية والمصارف إلى 

جانب مؤسسات الدولة ووزاراتها في تلك المنطقة.
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»الداخلية« تجري مراسم تشييع رجال األمن

»السلمانية« تحت سيطرة قوة الدفاع... 
واعتقال الطبيب علي العكري

 ]  جرت ظهر الخميس مراسم تشييع جنازة رجال األمن العام الذين 
قتلوا أثناء المواجهات في اليومين األخيرين. وأدى وزير الداخلية التحية 
موجعا،  ورحيلهم  مؤلما  فراقهم  »كان  ألقاها  كلمة  في  وقال  ألرواحهم، 
العزيمة والنضال  منها  فإن تضحياتهم ستظل مشاعل من نور نستلهم 

وستبقى أسماؤهم خالدة«. 

ادارة مجمع السلمانية الطبي، وتم اعتقال أشخاص من  البحرين  ]  تسلمت قوة دفاع 
المستشفى، بينهم  أخصائي جراحة العظام الطبيب علي العكري، مع تعيين العقيد طبيب 

عبدالرحمن صالح بوعلي مديراً لمجمع السلمانية الطبي.
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