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وفاة عزيز عياد من 
»الحجر« في ظروف غامضة

عياد  الشاب عزيز جمعة  المواطن  وفاة  السلطات عن  اعلنت   [
)33 عاماً( في ظروف غامضة، بعد أن كان مفقودا منذ عشرة أيام 

من وفاته.
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الملك: الشعب يستحق
الكثير لتحقيق آماله المشرقة

»النيابي« يقبل استقالة
11 نائبًا وفاقيًا ويؤجل البت في 7

] أكد عاهل البالد القائد األعلى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن »البحرين وشعبها 
في  له  الكريمة  الحياة  وتوفير  المشرقة  آماله  تحقيق  أجل  من  الكثير  منا  يستحق  الكريم 
مجتمع األسرة المتحابة«. جاء ذلك خالل زيارة جاللته، يرافقه ولي العهد نائب القائد األعلى 
سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة، القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، حيث التقى بعدد 
من كبار ضباط قوة الدفاع، وتابع اإلجراءات الخاصة بتنفيذ »إعالن حالة السالمة الوطنية« 
واالطمئنان على عودة األمور إلى طبيعتها في البالد، شاكراً »كل من ساهم من رجال قواتنا 
والسالمة  الطمأنينة  مستويات  أفضل  وضمان  والنظام  األمن  استتباب  أجل  من  المسلحة 

للمواطنين والمقيمين والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم على هذه األرض الطيبة«.

الوفاق، فيما  النواب في جلسته على قبول استقالة 11 نائباً من كتلة  ]  وافق مجلس 
أجل البت في استقالة 7 منهم.

البحرين تحتج رسميًا على تصريحات نصر اهلل

وفاة سبعيني في المعامير اختناقًا 
بغازات »األمن« و»الداخلية« تنفي

»التربية« توقف 40 بعثة
لطلبة شاركوا في مسيرات بالخارج

]  قدمت البحرين مذكرة احتجاج رسمية إلى الحكومة اللبنانية بعد أن عرض حزب اهلل 
اللبناني تقديم الدعم للمحتجين في البحرين.

إثر  المعامير  قرية  من  عاماً(   71( عبداهلل  علي  محمد  عيسى  الحاج  المواطن  توفي    [
اختناقه نتيجة استنشاق الغازات التي أطلقتها قوات األمن في منطقته بالمعامير، في الوقت 

الذي نفت فيه وزارة الداخلية مؤكدة  أنه لم تكن هناك أي مظاهر لالختناق على الجثة.

]  قال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة التربية والتعليم نبيل عبدالرحمن 
العسومي إن الوزارة أوقفت 40 بعثة لطلبة يتلقون دراستهم في الخارج من بين نحو 400 

بعثة لطلبة يدرسون على نفقة الدولة وبدعمها.

واشنطن تدعو البحرين
إلى حوار مثمر مع المعارضة

حظر النشر في التحقيقات 
التي تجريها النيابة العسكرية

واشنطن  ــت  دع   [
البحرين  في  السلطات 
المعارضة،  مع  حوار  إلى 
البيت  نقله  لما  وفقاً  وذلك 
اتصال  إثــر  ــض  ــي األب
الرئيس  نائب  بين  هاتفي 
بايدن  جــو  األمــيــركــي 
سمو  البحرين  عهد  وولي 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير 

. خليفة

]  أصدر النائب العام العسكري العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل قرار رقم )5( للعام 
2011 بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية والمتعلقة بحالة السالمة 

الوطنية في الصحف وجميع وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمكتوبة.

أ          أربع طلقات شوزن 
تنهي حياة هاني عبدالعزيز

]  أنهت أربع طلقات شوزن )رصاص انشطاري يستخدم 
عبداهلل  عبدالعزيز  هاني  الشاب  حياة  الطيور(  صيد  في 
جمعة الذي dبلغ من العمر 32 عاماً من منطقة البالد القديم.
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