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رئيس الوزراء يعرب عن ارتياحه
لعودة »السلمانية« إلى دوره الطبيعي

] أشاد رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة خالل زيارة سموه إلى 
مملكة  في  والطبية  الصحية  المؤسسات  بين  البناء  بالتعاون  الطبي  السلمانية  مجمع 
حمد  الملك  ومستشفى  العسكري  والمستشفى  الطبي  السلمانية  مجمع  وتحديداً  البحرين 
العام، معربا سموه عن االرتياح لعودة مجمع السلمانية الطبي إلى ممارسة دوره ورسالته 

اإلنسانية بشكل طبيعي بعد األحداث.
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الملك يستعرض مع ولي العهد
بان كي مون يدعو البحرين لبدء حوار شاملالسعودي التطورات اإلقليمية والعربية

وزير الخارجية: البحرينإعادة فتح جسر الملك فهد أمام المسافرين
ال تسعى لحل »الوفاق« و»أمل«

الموت يغّيب عالم الدين
الكبير السيدعلوي الغريفي

ولي العهد يحضر الطابور الملكي
لتخرج نجله من سانت هيرست بلندن

] استعرض عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع أخيه 
بالمملكة  العام  والمفتش  والطيران  الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد  ولي 
العربية السعودية صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود العالقات 
في  وتعزيزها  دعمها  وسبل  الشقيقين  والشعبين  البلدين  بين  القائمة  المتميزة  الثنائية 

المجاالت كافة باإلضافة إلى بحث مجمل التطورات اإلقليمية والعربية.

 ] دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون مملكة البحرين 
أقرب وقت  المعنية في  األطراف  إلى بدء حوار شامل مع جميع 
االستجابة  على  األطراف  جميع  نفسه  الوقت  في  وحث  ممكن، 

البناءة للدعوة للحوار.

السعودي  الجانبين  من  فهد  الملك  جسر  فتح  إعادة  تمت   [
الجسر  أُغلق  أن  بعد  وذلك  المسافرين،  جميع  أمام  والبحريني، 
كلياً مع تصاعد األزمة السياسية التي شهدتها البحرين منذ 14 

فبراير/ شباط 2011.

] قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن البحرين ال تسعى لحل جمعيتي 
المتحدة  الواليات  انتقدت  بعدما  صدرت  تعليقات  في  وذلك  اإلسالمي(،  والعمل  )الوفاق 

تحركاً قانونياً ضد جمعية الوفاق.

] غّيب الموت عالم الدين البحريني العالمة السيد علوي الغريفي عن عمر ناهز 92 عاماً، 
وقد شاركت جموع غفيرة في تشييع جثمانه. 

] حضر ولي العهد نائب القائد األعلى سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة، الطابور 
الملكي لتخرج سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة من أكاديمية سانت هيرست 
العسكرية الملكية في العاصمة البريطانية )لندن(، كما حضر الحفل نجل سمو ولي العهد 
سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وعدد من أفراد العائلة المالكة وعدد آخر 

من المدعوين.

اإلعالن عن وفاة فخراوي في السجن
رجل  جثمان  المنامة،  في  الحورة  مقبرة  احتضنت   [
في  كان موقوفاً  أن  بعد  الحاج عبدالكريم فخراوي،  األعمال 
السجن، وقالت وزارة الداخلية في 12 ابريل /نيسان 2011 
بينما  الكلوي،  الفشل  إلى مضاعفات  يعود  الوفاة  ان سبب 
ذكر تقرير لجنة بسيوني انه قتل تحت التعذيب، وذلك بعد 

اعتقاله في 3 ابريل2011. أبـريــــل13

أبـريــــل13

أبـريــــل15

أبـريــــل14

أبـــــــريــــــل14

أبـــــــريــــــل15


