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اعتقال الطبيبين ديواني والعريبي
] اعتقلت قوات األمن فجر الجمعة كاًل من استشاري طب األطفال 
واستشاري  دواني،  نادر  الطبي  السلمانية  بمجمع  والمواليد 
الروماتيزم عبدالخالق العريبي، ورئيس اإلسعاف مرهون الوداعي، 

ولم تتوفر أية معلومات إضافية فيما يتعلق بهذه االعتقاالت.

أبـريــــل1

العاهل يستقبل وزير الدفاع البريطاني
ويؤكد أهمية التعاون الدفاعي المشترك

الدفاع  وزير  استقباله  لدى  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  أكد   [
بالمملكة المتحدة ليام فوكس الحرص على تطوير العالقات الثنائية بين مملكة البحرين 
العسكري  بالتنسيق  منها  يتعلق  فيما  وخاصة  كافة  المجاالت  في  المتحدة  والمملكة 

والتعاون الدفاعي. 

وقف إصدار صحيفة »}«

إحالة 7 متهمين بقتل
شرطيين للمحاكم المختصة

] أوقفت هيئة شئون اإلعالم إصدار وطباعة »الوسط« حسبما بثه برنامج الراصد 
تحرير  رئاسة  من  استقالته  الجمري  منصور  وقدم  »الوسط«.  صحيفة  ضد  الموجه 
بها  تمر  التي  الظروف  ظل  في  الصحافيين  حماية  أجل  من  اإلدارة  لمجلس  »الوسط« 

الصحيفة. وكلف المجلس عبيدلي العبيدلي برئاسة التحرير.

النائب  بأن  له  عاجل  خبر  في  البحرين  تلفزيون  أفاد   [
سبعة  إحالة  أعلن  البحرين  دفاع  لقوة  العسكري  العام 
إلى  عملهما  أدائهما  أثناء  شرطيين  قتل  واقعة  في  متهمين 

المحاكم المختصة.

العاهل: لسنا بعيدين عن األيام الجميلة 
فبشائر األمن واألمان نراها جلية أمام أعيننا

آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  المالكة  العائلة  مجلس  رئيس  البالد  عاهل  ترأس    [ 
خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد األعلى سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة االجتماع 

االعتيادي السادس عشر بعد المئتين لمجلس العائلة المالكة.
األمن  الجميلة فبشائر  األيام  قائاًل: »لسنا بعيدين عن  السعيدة  وبشر جاللته باألوقات 

واألمان نراها جلية أمام أعيننا«. 

مــــــــــــــارس30

مقتل شاب من »سار« أصيب بطلقة في وجهه 
]  ُقتل الشاب سيد أحمد سعيد شمس )15 عاماً( من قرية سار، بعد أن أصيب بطلقة في 
وجهه، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية بأن الوفاة كانت نتيجة اإلصابة الرضية 

بالعنق بما أحدثته من كسر بالفقرة العنقية األولى. 

       احتجاز المدون محمود 
اليوسف وتم االفراج عنه

إن  نيويورك«  »مقرها  الصحافيين  حماية  لجنة  قالت    [
نين البحرينيين  السلطات البحرينية اعتقلت األب الروحي للمدِوّ
محمود اليوسف. وذلك لكتابته بانتظام عن السياسة البحرينية، 

المجتمع، والمظاهرات األخيرة، وتم اإلفراج عنه الحقاً.

مـــــارس30

جامعة البحرين: فصل 5 أساتذة أكاديميين و7 إداريين 

بابكو تفصل رئيس نقابتها

] فصلت جامعة البحرين خمسة من األساتذة األكاديميين، وأعطت 
أخرى،  ألكاديمية  كتابيا  وتنبيها  األكاديميات  إلحدى  النهائي  اإلنذار 
كما فصلت سبعة من الموظفين اإلداريين في الجامعة، وتوقيف عدد 

من المبتعثين للدكتوراه وعددهم خمسة.

] فصلت إدارة شركة نفط البحرين بابكو رئيس نقابتها 
الحسين  عبد  عبدالغفار  المستقيل  الشورى  مجلس  وعضو 

وذلك لتبني النقابة اإلضراب عن العمل.
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