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مقتل مواطن
آخر في سترة

احتجاز الناشط الحقوقي نبيل رجب وتم االفراج عنه

حظر بحري من الساعة 5 مساء ولغاية 6 صباحًا

رئيس الوزراء يزور عددًا من محافظات البحرين

العاهل يلتقي ضباط »درع الجزيرة« 

عيسى  سترة  بجزيرة  المفقود  المواطن  أهالي  علم    [
التي  الدامية  االشتباكات  منذ  قتل  قد  أنه  عاماً(   ٤٧( رضي 
شهدتها سترة ومنذ أن شنت قوات األمن والجيش هجومها 

على جزيرة سترة.

]  داهمت قوة أمنية منزل رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان نبيل رجب واعتقلته، 
فيما تم اإلفراج عنه في وقت الحق. 

] أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين لمرتادي البحر وهواة الصيد عن منع الحركة 
السادسة  الساعة  الخامسة مساًء ولغاية  الساعة  من  )السبت(  أمس  يوم  من  اعتباراً  كلياً 

صباحاً وحتى إشعار آخر.

رئيس  قــــام    [
األمير  سمو  ــوزراء  ال
آل  سلمان  بن  خليفة 
شملت  بجولة  خليفة 
البحرين  محافظات 
على  لــالطــمــئــنــان 
الحياة  مظاهر  سير 
بصورة  والخدمات 
مناطق  في  طبيعية 

المملكة المختلفة.

تقديره  عن  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  األعلى  القائد  البالد  عاهل  أعرب   [
عن  المخاطر  درء  على  جميعاً  حرصهم  على  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  قادة  إلخوانه 
المشترك  والمصير  الوطيدة  التاريخية  األخوية  العالقات  من  انطالقاً  البحرين،  مملكة 
والتزاماً باتفاقيات التعاون الدفاعية المشتركة بين دول مجلس التعاون. وذلك لدى لقائه 

قائد وعدداً من ضباط قوات »درع الجزيرة« المشتركة التي وصلت البحرين.

إزالة نصب دوار اللؤلؤة الذي شهد اعتصامًا تاريخيًا

اعتقال الطبيب محمود أصغر

الملك يلتقي رئيس وأعضاء مجلس الشورى

قوات األمن تقتحم منازل ألفراد »مجموعة الـ 25«

فرض حظر التجوال من 8 مساًء حتى 4 صباحًا

الكويت ترسل مستشفى ميدانيًا إلى البحرين

الذي  المنامة  العاصمة  اللؤلؤة وسط  دوار  بإزالة نصب  البحرينية  السلطات  قامت   [
شهد اعتصاماً للمعارضة لمدة شهر كامل بعد حركة 14 فبراير. وبررت السلطات ذلك بأن 
سبب إزالة الدوار هو استبداله بإشارات ضوئية لتخفيف الضغط على الحركة المرورية 

في الحي التجاري في العاصمة.

العكري  علي  الطبيب  بعد  ثانياً  طبيباً  األمن  قوات  اعتقلت    [
وهو استشاري جراحة األطفال محمود أصغر في ظروف غامضة 

من مجمع السلمانية الطبي.

الذي  اإلصالح  مشروع  »إن  خليفة:  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  البالد جاللة  عاهل  قال   [
فجميع  ينتهي،  أن  له  يمكن  وال  يقف،  بأن  له  نسمح  لن  الحكم  مقاليد  تولينا  منذ  بدأناه 
األبواب مفتوحة لجميع المواضيع التي يراد بها الخير لجميع أبناء هذا البلد«.  وذلك خالل 

استقباله رئيس وأعضاء مجلس الشورى وبحضور ولي العهد نائب القائد األعلى. 

]  اعتقلت قوات األمن فجراً 7 نشطاء سياسيين هم األمين العام لجمعية 
حسين،  عبدالوهاب  اإلسالمي  الوفاء  تيار  ورئيس  شريف،  إبراهيم  وعد 
وأمين عام حركة حق حسن مشيمع، والشيخ سعيد النوري، باإلضافة إلى 
عبدالجليل  والناشط  الحداد،  حسن  والناشط  المخوضر،  عبدالهادي  الشيخ 
»المخطط  بـ  سابقاً  اتهمت  التي   25 الـ  مجموعة  ضمن  وهم  السنكيس، 

اإلرهابي«. 

منع  ساعات  بأن  البحرين  دفاع  لقوة  العامة  القيادة  أعلنت    [
التجوال في المنطقة الواقعة بين المرفأ المالي وجسر الشيخ عيسى 
الساعة  حتى  مساًء  الثامنة  الساعة  من  تكون  خليفة  آل  سلمان  بن 

الرابعة صباحاً وحتى إشعار آخر.

]  افادت صحيفة »القبس« الكويتية بأن وزارة الصحة تتجه إلى 
إرسال مستشفى ميداني إلى مملكة البحرين، لتقديم الرعاية الطبية 

الالزمة لألحداث الجارية في البحرين.
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