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»الداخلية«: ضبط سالح »شوزن«
وذخيرة حّية في مسجد بالمالكية

] أكد مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية بأنه 
تم ضبط ثالث قطع سالح »شوزن«، باإلضافة إلى كيس يحتوي 
على ذخيرة حّية وعدد من الزجاجات الحارقة »المولوتوف« في 

مسجد بمنطقة المالكية.

البلوشي: اكتشاف أسلحة ورشاشات في »السلمانية«
بأنه  البلوشي  فاطمة  الصحة  وزير  بأعمال  القائم  االجتماعية  التنمية  وزيرة  أفادت   [
خالل عملية إخالء مجمع السلمانية الطبي انكشفت الكثير من األمور، إذ تم اكتشاف أسلحة 

ورشاشات وأسلحة بيضاء. »الداخلية« تعلن وفاة موقوف متأثرًا 
بمرض السكلر بحسب الطبيب الشرعي

بوزارة  القانونية  للشئون  المساعد  الوكيل  أفاد   [
البالغ  حسن  راشد  زكريا  الموقوف  بأن   الداخلية 
نتيجة إلصابته  الحبس  في  توفي  عاماً   40 العمر  من 

بمرض السكلر.

»الداخلية«: وفاة متهم بمركز
التوقيف بعد إحداثه فوضى

صرح مدير عام شرطة محافظة المحرق بأنه على إثر قيام 
بإحداث فوضى  عاماً   31 العمر  من  البالغ  علي عيسى صقر 
الوضع  إلعادة  التدخل  إلى  األمن  رجال  اضطر  ما  بالتوقيف 
ما  األمن  رجال  بمقاومة  قام  أنه  إال  بالتوقيف،  طبيعته  إلى 
اضطرهم إلى التعامل معه، إذ أصيب بإصابات متفرقة وعلى 
المنية  وافته  المستشفى إلسعافه حيث  إلى  نقله  تم  ذلك  إثر 

بالمستشفى.

»البلديات«: إزالة الكبائن والمخازن 
والمستودعات والمنشآت غير مرخصة

جمعة  العمراني  والتخطيط  البلديات  شئون  وزير  أكد   [
المباني وإشغاالت  الوزارة، ووفقاً ألحكام قانوني  الكعبي أن 
وما  والمستودعات  والمخازن  الكبائن  بإزالة  ستقوم  الطرق، 
مناطق  مختلف  في  مرخصة  غير  منشآت  من  ذلك  شابه 

البحرين.

أبـريــــل8

أبـريــــل9

إعادة تشكيل مجلس إدارة »سوق العمل«

إحالة نبيل رجب
إلى النائب العام العسكري 

مجلس الوزراء يوجه إلزالة
التعديات على األراضي العامة

] صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
تشكيل مجلس  بإعادة  لسنة 2011   27 رقم  خليفة مرسوم  آل 
جميل  العمل  وزير  برئاسة  العمل،  سوق  تنظيم  هيئة  إدارة 
العمل  وزارة  وكيل  بأعمال  القائم  من:  كل  وعضوية  حميدان 
االتصاالت  تنظيم  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  الدوسري،  صباح 
واإلقامة  والجوازات  للجنسية  المساعد  الوكيل  العامر،  محمد 
الرئيس  خليفة،  آل  عيسى  بن  أحمد  الشيخ  الداخلية  بوزارة 
تقي،  خالد  تقي  خالد  االستثمارية  الريف  لمؤسسة  التنفيذي 
وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهما صقر شاهين 
صقر ونبيل كانو، باإلضافة لممثلين عن االتحاد العام لنقابات 

عمال البحرين وهما: عبداهلل حسين وإبراهيم حمد.

بوزارة  القانونية  للشئون  المساعد  الوكيل  صرح   [
الداخلية بأن نبيل رجب قام بنشر صور مخالفة للواقع على 
صقر(  عيسى  )علي  لـ  »تويتر«  االجتماعي  للتواصل  موقعه 
الذي توفي في 9 أبريل/ نيسان 2011 مشيراً إلى أن الصور 
المنشورة تختلف عن تلك المأخوذة للمتوفى بمعرفة الطبيب 

الشرعي عقب الوفاة.

] وّجه مجلس الوزراء جميع الوزارات واألجهزة الحكومية بالتنسيق فيما بينها إلزالة 
جميع أشكال التعديات على األراضي والطرق والشوارع العامة.

أبـريــــل10

أبـريــــل10

أبـريــــل12

أبـريــــل10

أبـــــــريــــــل11

اإلفراج عن 86 موقوفًا وإيقاف آخرين

وزير الداخلية يحذر من تحويل المنازل إلى مآتم

مملكة  في  المختصة  السلطات  بأن  مسئول  مصدر  صرح   [
اتخاذ  باإلفراج عن عدد )86( موقوفاً، وذلك بعد  قامت  البحرين 
رقم  الملكي  المرسوم  ألحكام  وفقاً  بحقهم  القانونية  اإلجراءات 

)18( لسنة 2011.

بحضور  خليفة  آل  عبداهلل  بن  راشد  الشيخ  الركن  الفريق  الداخلية  وزير  التقى   [
وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برؤساء المآتم 

الحسينية بالبحرين، محذراً من المآتم غير المرخصة. 
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