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قتيل وأكثر من 30 مصابًا
في مسيرات احتجاجية بالبحرين

العاهل يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في سقوط ضحايا

علي  الشاب  وفاة  عن  البحرين  في  عديدة  مناطق  عمت  التي  االحتجاجات  أسفرت   [
عبدالهادي مشيمع، )21 عاماً(، من الديه، بعد تعرضه إلصابات في مختلف مناطق جسمه 
أكثر من 30 شخصاً  كما تعرض  - بحسب شهود عيان - صدره.  اخترق  الذي  بالشوزن 

إلصابات متفرقة كان معظمها إصابات بالشوزن والرصاص المطاطي.

جاللة  البالد  عاهل  كلف   [
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
تشكيل  العريض  سالم  جواد 
األسباب  لمعرفة  خاصة  لجنة 
التي أودت بحياة القتيلين علي 
وفاضل  مشيمع  عبدالهادي 
في  توفيا  اللذين  المتروك 
الحوادث المتفرقة التي شهدتها 

البحرين. 

فــــــــبـرايــــر14
البحرين تشهد »خميسًا داميًا« 

بسقوط أربعة من مواطنيها
] سقط أربعة مواطنين جراء االحتجاجات التي شهدتها البحرين وهم محمود مكي، )21 
عاماً(، وعلي خضير )58 عاماً(، وعيسى عبدالحسن، )61عاماً(، وعلي أحمد عبداهلل المؤمن، 

)22 عاماً( وذلك بعد فض قوات االمن لالعتصام بدوار مجلس التعاون.

فــبراير17

»قيادة دفاع البحرين« تعلن
انتشار قوات عسكرية في المنامة

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بياناً أسمته »رقم 1« أعلنت فيه انتشار  ] أصدرت 
قوات عسكرية في محافظة العاصمة.

فــــــــبـرايــــر17

وزراء خارجية التعاون
يؤكدون دعمهم الكامل للبحرين

دورته  اجتماع  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  الوزاري  المجلس  عقد   [
التعاون  الوزاري وقوف دول مجلس  المجلس  أكد  المنامة، حيث  الثالثين في  االستثنائية 
لمملكة  الكامل  دوله، مؤكدين دعمهم  أي من  له  تتعرض  أي خطر  في مواجهة  واحداً  صّفاً 
في  تحدثت  خليفة  ريم  الصحافية  وكانت  ودفاعّياً.  وأمنّياً  واقتصادّياً  سياسّياً  البحرين 
وزير  مع  خليفة  آل  أحمد  بن  خالد  الشيخ  الخارجية  وزير  عقده  الذي  الصحافي  المؤتمر 
حمد  التعاون  لمجلس  العام  واألمين  نهيان  آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  اإلمارات  خارجية 

العطية ودعت فيه إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع األحداث.

فــــــــبـرايــــر17

المتروك ثاني ضحايا االحتجاجات
] توفي الشاب فاضل سلمان متروك )31 عاماً( جراء اصابته بطلقات الشوزن في مناطق مختلفة 

من جسمه أثناء مشاركته في تشييع جنازة الضحية األول علي عبدالهادي مشيمع )21 عاماً(.

فــــــــبـرايــــر15

»الوفاق« تعلق نشاطها البرلماني

حشود تعتصم في دوار اللؤلؤة

] علقت كتلة »الوفاق« النيابية نشاطها البرلماني احتجاجاً على استخدام العنف ضد 
المتظاهرين المطالبين بإصالحات سياسية.

البحرينية،  األعالم  رافعين  اللؤلؤة،  دوار  وسط  في  المواطنين،  من  اآلالف  احتشد    [
والفتاٍت تدعو إلى القيام بإصالحاٍت سياسية ومعيشية، إذ تداعى المواطنون رجاالً ونساء 
وأطفاال في المنطقة المذكورة مشكلين تجمعاً حاشداً ورددوا شعاراٍت تؤكد اللحمة الوطنية 

والمطالبة بإصالحات جذرية، وإطالق سراح الموقوفين على خلفية قضايا سياسية.


