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»الوفاق« تطعن لدى »االستئناف العليا« 
في إسقاط عضوية بلدييها

أن  البلدية مجيد ميالد عن  الوفاق  كتلة  نائب رئيس  ] كشف 
قرار  في  العليا  االستئناف  محكمة  لدى  رسمياً  ستطعن  الكتلة 
بينهم  وفاقيين  4 أعضاء  إسقاط عضوية  الوسطى  بلدي  مجلس 

نائب رئيس المجلس عادل الستري.

»الخارجية« ُتمهل سكرتيرًا بالسفارة 
اإليرانية 72 ساعة لمغادرة البحرين

منظمتا العمل الدولية والعربية
تسعيان الحتواء أزمة العمال البحرينية

اإلعدام لـ 4 والمؤبد لـ 3 بقضية مقتل الشرطيين

»العمل الدولية« في البحرين
بحث أزمة التسريحات العمالية

سفارة  بأعمال  القائم  استدعت  أنها  فيه  ذكرت  بياناً  الخارجية  وزارة  أصدرت   [
تسليمه  وتم  إسالمي،  مهدي  السيد  البحرين  مملكة  لدى  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 
في  الثاني  السكرتير  اعتبار  البحرين  مملكة  في  السلطات  قرار  بشأن  دبلوماسية  مذكرة 
السفارة اإليرانية لدى مملكة البحرين السيد حجت إله رحماني، شخصاً غير مرغوب فيه، 
وذلك نظراً إلى ارتباطه بخلية التجسس في دولة الكويت الشقيقة، وتطلب مغادرته مملكة 

البحرين خالل 72 ساعة.

األزمة  الحتواء  تحركهما  والعربية  الدولية  العمل  منظمتا  بدأت   [
العمالية في البحرين والحد من تفاقمها، وذلك من خالل قيام األمين العام 
البحرينية  اإلنتاج  أطراف  بزيارة  لقمان  أحمد  العربية  العمل  لمنظمة 

)الحكومة، العمال، وأصحاب األعمال( للوقوف على تداعيات األزمة.

] أصدرت محكمة السالمة الوطنية االبتدائية حكمها بقضية 
مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد، 
المؤبد  بالسجن  قضت  كما  متهمين،  ألربعة  باإلعدام  قضت  إذ 

لثالثة متهمين.

 ] بدأت منظمة العمل الدولية تحركاتها لحلحلة ملف التسريحات العمالية في البحرين، 
وذلك من خالل إجراء عدة لقاءات مع الجانب الرسمي ممثاًل في وزارتي العمل والخارجية 

وأصحاب األعمال ممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين.
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»الصحة«: إحالة 30 موظفًا
لـ »النيابة« لتورطهم في األحداث األخيرة

األحداث  بسبب  العمل  عن  أوقفوا  ممن  موظفاً   30 إحالتها  عن  الصحة  وزارة  أعلنت   [
األخيرة التي مرت على مملكة البحرين إلى النيابة العامة.

فواز بن محمد: اإلفراج
عن 312 موقوفًا بينهم مرضى

»الغرفة« تقيل العالي والدعيسي من عضوية اإلدارة

] أعلن رئيس هيئة شئون اإلعالم الشيخ فواز بن محمد آل خليفة عن إخالء سبيل 312 
بينهم مرضى مراعاة لحالتهم الصحية، والبعض اآلخر أخلي سبيله بعد االكتفاء  موقوفاً 

بمدة التوقيف.

باإلجماع  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  قرر   [
العالي  حسن  عادل  بإقالة  العمومية  الجمعية  توصية  تنفيذ 
تنفيذاً  وذلك  المجلس،  عضوية  من  الدعيسي  عبدعلي  وإبراهيم 
لقرار مجلس اإلدارة بإقالة الذين ثبت تورطهم وعالقتهم باألحداث 

األخيرة التي شهدتها البحرين. 
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رئيس الوزراء يوجه لتشكيل
لجنة للنظر في تسريح العمال

] وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل 
لجنة برئاسة وزير العمل جميل حميدان، للنظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال، وما 

اتخذته لجان التحقيق المتعلقة بهذا الشأن من تطبيق لألنظمة والقوانين.

أبـريــــل29

أبـريــــل30

الملك: لن يضار أحد بسبب التعبير عن رأيه

بون آمال المواطنين النواب ُيخِيّ
وُيقّرون »الموازنة« بال زيادة رواتب

47 طبيبًا وممرضًا من
»السلمانية« يواجهون 13 تهمة

في  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  أكد   [
حرية  أن  الصحافة   لحرية  العالمي  اليوم  بمناسبة  سامية  رسالة 
الصحافة ستبقى دائماً عنواناً للمشروع اإلصالحي، ولن يضار أحد 
القانون  دولة  ظل  في  رأيه  عن  والحضاري  السلمي  التعبير  بسبب 

والمؤسسات.

للدولة  العامة  الموازنة  مشروع  بتمرير  وقاموا  المواطنين،  آالف  آمال  النواب  خَيَّب   [
الرواتب  في  زيادة  أي  تحقيق  دون  من  الشورى،  مجلس  إلى   2012  /2011 للعامين 

للقطاعين العام والخاص والمتقاعدين.

] أفصح وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن 
أن 47 طبيباً وممرضاً )24 طبيباً و23 ممرضاً( يواجهون اآلن 13 تهمة ارتكبوها بمجمع 

السلمانية الطبي. 
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