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»الداخلية« ُتحقق مع شهود
بشأن »وفاة علي« وتتعهد بحمايتهم

الوزارة  أن  الحسن  طارق  العميد  الداخلية  وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  أعلن   [
سترة،  منطقة  في  عاماً(   14( الشيخ  جواد  علي  الفتى  وفاة  بخصوص  شهوداً  استقبلت 

متعهدهاً بحماية الشهود وضمان عدم التعرض لهم.

نجاة 143 راكبًا بعد انزالق
طائرة لطيران الخليج بالهند

الفتى »علي الشيخ« يلتحُف بمقبرة سترة وجمعيات 
حقوقية تطالب بتحقيق مستقل في أسباب الوفاة

»مفوضية حقوق اإلنسان« تطالب بإرجاع 
وتعويض المفصولين في األحداث األخيرة

الموت يغّيب المناضل 
عبدالرحمن النعيمي

 »النيابة«: إصابة خلف العنق 
أودت بحياة »علي الشيخ«

وزير الداخلية: لجوء البعض إلى العنف غير مبرر

خالل  بسيط  حادث  ضمن  الخليج  طيران  شركة  أسطول  إلى  تابعة  طائرة  انزلقت   [
فيهم  بمن   143 عددهم  البالغ  الركاب  جميع  ونجا  بالهند  الدولي  كوتشي  بمطار  هبوطها 

رضيع وطاقم الطائرة.

] أهالت حشود جماهيرية التراب على جثمان الفتى علي جواد الشيخ )14 عاماً( بمقبرة 
سترة )الخارجية( في موكب تشييع ضخم، في الوقت الذي أصدرت الجمعية البحرينية لحقوق 

اإلنسان، بياناً أدانت فيه استخدام أية أساليب قمعية تدخل ضمن مفهوم »العنف المفرط«.

لحقوق  السامية  المفوضية  باسم  الرسمي  المتحدث  طالب   [
بإرجاع  كولفيل  روبرت  بجنيف  المتحدة  األمم  إلى  التابعة  اإلنسان 
األخيرة  األحداث  في  لمشاركتهم  أعمالهم  من  المفصولين  وتعويض 

التي شهدتها البحرين.

»وعد«  لجمعية  الروحي  واألب  المناضل  رحيل   [
عبدالرحمن النعيمي بعد معاناة طويلة مع المرض بدأت في 
النضال  من  بعد سنوات طويلة  حياته  لتنتهي   ،2007 العام 

الوطني المتواصل.

المتوفى  جثة  تشريح  نتيجة  إن  العامة  النيابة  قالت   [
)علي جواد أحمد الشيخ، 14 عاماً( في منطقة سترة »أثبتت 
عليها  ترتب  وما  العنق  خلف  إصابة  عن  نشأت  الوفاة  أن 
النخاع  الفقرتين األولى والثانية ونزيف حول  من كسر بين 

الشوكي«.

] قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة إن »ما يحدث إنما 
يزيدنا تصميماً على المضي قدماً في تطوير قوات األمن للقيام بواجبها«، مؤكداً أن لجوء 

البعض إلى العنف غير المبرر من شأنه اإلضرار بالسلم األهلي واألمن واالستقرار.

أغـــســطـــس29

أغسطس30

أغسطس31

أغسطس31

االتحاد األوروبي يدعو البحرين
لوقف محاكمات السالمة الوطنية

كاثرين  الخارجية  للشئون  السامي  الممثل  األوروبي  االتحاد  باسم  الناطق  دعت   [
أشتون، السلطات البحرينية لوقف محاكمة المعتقلين المدنيين على ذمة األحداث األخيرة 

أمام المحاكم العسكرية.
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