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إيقاف 154 رياضّيًا وإدارّيًا وحكمًا 
لمشاركتهم بمسيرة غير مرخصة

»بداعي  رياضّياً   150 إيقاف  رياضية  تحقيق  لجنة  قررت   [ 
مشاركتهم في مسيرة رياضية غير مرخصة« خالل األزمة السياسية 
التي مرت بمملكة البحرين في فبراير/ شباط2011 . من جانب آخر، 
الحكام حتى  القدم 4 أعضاء من لجنة  لكرة  البحرينِي  االتحاد  أوقف 
إشعار آخر، بسبب مشاركتهم في مسيرة الرياضيين قبل نحو شهر 

ونصف بدوار مجلس التعاون.
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»السالمة الوطنية« تباشر محاكمة 
المتهمين بمقتل الشرطيين

الملك: البحرين رمز التعايش ونبذ الفتنة واالنقسام

سحب 100 سيارة أجرة
لمشاركتها في »دوار اللؤلؤة«

خادم الحرمين يرفض أي تدخل خارجي في شئون البحرين

الوطنية  السالمة  محكمة  بأن  البحرين  دفاع  بقوة  العسكري  العام  النائب  صرح   [
االبتدائية باشرت إجراءات محاكمة المتهمين السبعة في قضية مقتل شرطيْين. 

من  عدداً  استقباله  لدى  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  قال   [ 
والتواصل  للتعايش  رمزاً  وستبقى  ومازالت  كانت  »البحرين  والمواطنين:  المسئولين 
أن  إلى  منوهاً  متكاتفة«،  واحدة  أسرة  نظل  وسوف  واالنقسام،  الفتنة  ونبذ  والتعاون 

»اإلصالح والتطوير مستمر ولن يتوقف«.

 ] أفاد عدد من سواق سيارات األجرة – فضلوا عدم ذكر أسمائهم - بأن نحو 100 سيارة 
الماضية على خلفية مشاركتها في مسيرة أصحاب سيارات  أجرة تم سحبها خالل األيام 

األجرة في دوار مجلس التعاون أو ما يعرف بـ »دوار اللؤلؤة«.

ـــادم  خ أكــــد   [
الشريفين  الحرمين 
عاهل المملكة العربية 
الملك  السعودية 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
الحرص  سعود  آل 
على استقالل وسيادة 
البحرين  مملكة 
تدخل  أي  ورفـــض 
شئونها  في  خارجي 

الداخلية.
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البحرين توقف اإلجراءات ضد اللبنانيين

المباحث الجنائية تلقي القبض على
المتهم بدهس الشرطي أحمد المريسي

العاهل: االقتصاد البحريني سيصبح أكثر قوة

رئيس الوزراء: سنردع أيادي اإلرهاب

لوكالة  اللبنانية  الخارجية  وزارة  في  مسئول  مصدر  أفاد   [ 
المنامة عزيز قزي أبلغ  اللبناني في  »فرانس برس« بأن السفير 
من  عدد  إلى  أعادت  البحرينية  »السلطات  أن  الخارجية  وزارة 

اللبنانيين جوازات سفرهم التي كانت احتجزتها تمهيداً إلخراجهم من البالد«. 

بأن  الجنائية  واألدلة  للمباحث  العامة  اإلدارة  عام  مدير  أكد   [
المتورط في  إلى شخصية  التوصل  المكثفة أسفرت عن  التحريات 

قضية دهس الشرطي أحمد المريسي. 

بأن  ثقته  عن  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  أعرب   [
االقتصاد البحريني سيصبح أكثر قوة مما كان عليه قبل األحداث األخيرة وذلك بهمة أبناء 
خالل  ذلك  جاء  العزيز.  وطنهم  راية  حول  والتفافهم  ووالئهم،  وترابطهم  جميعاً  البحرين 

استقبال جاللته أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.

لدى  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  أكد   [
أنه  مجهولين  قبل  من  إجرامي  العتداء  تعَرّض  الذي  المداوي  عبدالعزيز  للمواطن  زيارته 
ال مكان أليادي الغدر واإلرهاب بين المجتمع البحريني المسالم، وقال: »سنصل إلى هذه 
األيادي المريضة وسنردعها عن التطاول على مجتمعنا بمساندة هذا الشعب الكريم ألنها 

دخيلة على هذا المجتمع القائم على المحبة عبر تاريخه المشرف«.
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»بلدي الوسطى« يسقط عضوية بلديي »الوفاق«
أعضائه  من   5 بموافقة  الوسطى  المنطقة  بلدي  مجلس  أسقط   [
عضوية 4 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية، وقرر المجلس رفع قراره 

إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني للبِتّ فيه.
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