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العثور على جثة مواطن من »سار«
فقده أهله مساء أمس األول

أحمد بن عطية اهلل وزيرًا للمتابعة بالديوان الملكي

لجان التحقيق بـ »التربية« توصي بفصل 111 من بين 400

»البلديات«: إيقاف 21 موظفًا وإحالة أكثر من 200 للتحقيق

حظر النشر في القضايا المنظورة أمام محاكم السالمة الوطنية 

النائب العام العسكري يوقف »وعد«

بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل  عن  صدر   [
وزير  بتعيين   2011 لسنة   17 رقم  ملكي  أمر  خليفة  آل  عيسى 
الشيخ  أنه يعين  الملكي  األمر  الملكي. وجاء في  بالديوان  للمتابعة 
الملكي،  بالديوان  للمتابعة  وزيراً  خليفة  آل  اهلل  عطية  بن  أحمد 

ويختص بمتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات الملكية.

] قالت وزارة التربية والتعليم إن لجان تقصي الحقائق بالوزارة 
أوصت بفصل 111 متورطاً في األحداث األخيرة التي مرت بها البالد 
موظف   400 نحو  حالياً  والتحقيق  التقصي  ويشمل  أولى،  كدفعة 

وموظفة من مختلف قطاعات الوزارة ومدارسها.

] أعلن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي 
إيقاف 21 موظفا من الوزارة ممن قاموا بأعمال مخالفة للقانون في 
إيقاف عدد آخر  اإلطار  أنه سيتم في هذا  كما ذكر  الماضية،  الفترة 

مستقباًل.

قراراً  االستئنافية  الوطنية  السالمة  محكمة  رئيس  أصدر   [
يتضمن حظر نشر أية معلومات أو بيانات أو أخبار عن القضايا 
بجميع  الوطنية  السالمة  محاكم  أمام  ستنظر  التي  أو  المنظورة 
أو  المرئية  أو  المقروءة  اإلعالم  وسائل  كل  في  وذلك  دوائرها، 
المسموعة أو اإللكترونية، وذلك حفاظاً على سالمة األدلة وضمان حق الشهود في الحماية 
طريق  عن  إجراءاتها  وسير  القضايا  هذه  بتفاصيل  العام  الرأي  إطالع  وسيتم  القانونية، 

الجهات الرسمية المصرح لها بذلك فقط.

بأنه وبناء  البحرين  العسكري بقوة دفاع  العام  النائب  ] صرح 
إعالن  بشأن   2011 لسنة   18 رقم  الملكي  المرسوم  أحكام  على 
حالة السالمة الوطنية فقد تقرر وقف نشاط جمعية العمل الوطني 
الديمقراطي )وعد( وإغالق مقارها وموقعها اإللكتروني حتى إشعار 

آخر.

ولي العهد: المؤسسات الدستورية
قادرة على تطوير المشروع اإلصالحي

نائب  العهد  ولي  أكد   [
السمو  صاحب  األعلى  القائد 
بن  سلمان  األمير  الملكي 
عبر  كلمة  في  خليفة  آل  حمد 
المؤسسات  أن  البحرين  تلفزيون 
تنُج  لم  والتي  القائمة  الدستورية 
واإلضرار  بها  المساس  محاولة  من 
في  كل   - قادرة  ستظل  بمسيرتها، 
تفعيل  على   - اختصاصه  ــرة  دائ
المشروع  مسيرة  في  التطوير 
مملكة  فــي  الشامل  ــي  ــالح اإلص

البحرين.

سلسلة إجراءات حكومية إلنعاش
الحركة التجارية واالقتصادية

القبض على  مهدي أبوديب

] أصدر رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد 
األعلى سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة خالل اجتماعهما توجيهاتهما باتخاذ سلسلة 
من اإلجراءات منها وقف رسوم سوق العمل البالغة عشرة دنانير لكل عامل في المنشأة 

لمدة ستة أشهر اعتباراً من األول من أبريل/ نيسان.

] أعلن مكتب النائب العام العسكري أنه تم القبض على رئيس 
جمعية المعلمين مهدي عيسى مهدي أبوديب وذلك للتحقيق معه.

»الداخلية«: وفاة موقوف
مصاب بالسكلر في مركز التوقيف

الموسوي والعصفور يعودان لمقاعد »الشورى«

إبراهيم حبيب  اللواء  الداخلية  العام بوزارة  المفتش  ] صرح 
الغيث بأن حسن جاسم محمد مكي )39 عاماً( وافته المنية بمركز 

التوقيف، وذلك لمعاناته من مرض السكلر.

ضياء  السيد  العضوان  الشورى  مجلس  مقاعد  إلى  عاد   [
استقالتيهما  أعلنا عن  قد  كانا  اللذان  العصفور،  الموسوي وعلي 

من المجلس.
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إبراهيم  سيد  محفوظ  سيد  حميد  سيد  المواطن  جثة  على  األمنية  السلطات  عثرت   [
مقابة،  قرية  العزيزية في  لمجمع  المقابلة  الساحة  قرية سار، في  )61 عاماً( من  المحفوظ 

وذلك بعد أن فقده أهله ولم يعد إلى منزله في سار.
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