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»السالمة الوطنية«: السجن 7 سنوات
لمتهم وبراءة آخر من الشروع في قتل شرطة

»}« تؤكد استمرارها

إحالة 21 متهمًا بقلب نظام
الحكم لمحكمة السالمة الوطنية

مرسوم ملكي برفع حالة السالمة الوطنية 1 يونيو

] حكمت محكمة السالمة الوطنية االبتدائية، على المتهم في 
واقعة الشروع في قتل عدد من رجال األمن العام، ببراءة واحد، 
في  لألخير  وسنتين  نفسها  القضية  في  الخر  سنوات  وخمس 

قضية جريمة التجمهر.

»دار  بشركة  العمومية  الجمعية  وأعضاء  المساهمون  قرر   [
قرار  عقب  الصحيفة  إصدار  مواصلة  والتوزيع«  للنشر  الوسط 

اإلغالق الذي قررته الجمعية العمومية.

] صّرح النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين بأن النيابة العسكرية أحالت 21 
البحرين  مملكة  في  الحكم  نظام  قلب  بمؤامرة  والمتعلقة  اإلرهابي  التنظيم  بقضية  متهماً 
السالمة  محكمة  إلى  أجنبية  دولة  لصالح  تعمل  إرهابية  منظمة  مع  وبالتخابر  بالقوة 

الوطنية االبتدائية.

] أصدر عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً ملكياً رقم 39 لسنة 
2011 برفع حالة السالمة الوطنية اعتبارا من أول يونيو/ حزيران 2011.

مــــايـــو6

مــايــو6

مــايــو8

الملك: إنهاء »السالمة الوطنية«
ال يعني ترك األمن وعدم تطبيق القوانين

] قال عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن القصد من إعالن إنهاء حالة 
السالمة الوطنية هو أن يشعر الجميع بأن الحياة عادت إلى طبيعتها وهذا ال يعني ترك 

األمن وعدم تطبيق القوانين. 

جامعة البحرين تفصل عددًا 
جديدًا من الطلبة بعد التحقيق معهم

] فصلت جامعة البحرين عدداً جديداً من الطلبة بعد انتهائها من 
لالئحة  وفقاً  الجامعة  ألنظمة  مخالفين  واعتبرتهم  معهم،  التحقيق 

المخالفات المسلكية الجامعية.

مـــــايـــــــو9

مــايــو9

»النواب« يجهضون التعديالت الدستورية

»بابكو«: فصل 293 موظفًا ووقف 50 والتحقيق مستمر

] أجهض مجلس النواب في مشروع التعديل الدستوري الذي كان 
سيطول 7 مواد دستورية.

] أعلن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن شركة نفط البحرين )بابكو( فصلت في أعقاب 
األحداث األخيرة 293 موظفاً، وأوقفت 50 آخرين على ذمة التحقيق.

مــايــو11

السجن 8 سنوات لمتهم بإخفاء شخص وحيازة سالح

»الداخلية« تحيل 5 عسكريين
للمحكمة بواقعة وفاة الموقوف صقر

1313 مسرحًا في القطاعين العام والخاص حتى اآلن

فض دور االنعقاد األول
لمجلسي الشورى والنواب 20 مايو

االبتدائية حكمت بالسجن  الوطنية  السالمة  العسكري بأن محكمة  العام  النائب  أفاد   [
5 سنوات لمتهم عن تهمتي إخفاء شخص متهم بجناية وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة، 

وكذلك السجن 3 سنوات عن تهمة حيازة سالح من دون ترخيص.

الداخلية  بوزارة  القانونية  للشئون  المساعد  الوكيل  أفاد   [
عسكريين   5 أحالت  الوزارة  بأن  بوحمود  راشد  محمد  العقيد 
للمحكمة العسكرية المختصة، في واقعة وفاة علي عيسى صقر 

بمكان التوقيف.

] سّجل االتحاد العام لنقابات عمال البحرين تسريح 1248 مسرحاً في القطاعين العام 
والخاص.

] صدر عن عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم )23( لسنة 
2011 بفض دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب.

مــايــو12

السجن 15 عامًا لمتهم بالشروع بقتل شرطة
واقعة  في  المتهم  االبتدائية  الوطنية  السالمة  محكمة  أدانت   [
الشروع في قتل عدد من رجال األمن العام، والتي أدت إلى تعرض 
أحد أفراد الشرطة إلى بتر ثالثة من أصابع يده، بالحكم على المتهم 

بالسجن 15 عاماً ومصادرة السيارة أداة الجريمة.

مــايــو12

بلدي المحرق يسقط عضوية محمد عباس
] حسم مجلس بلدي المحرق في جلسته االستثنائية السرية الثالثة إسقاط عضوية ممثل 
الدائرة السادسة عن الدير والسماهيج الوفاقي محمد عباس بموافقة غالبية أعضاء المجلس.

مجهولون يسرقون ويخّربون
محتويات جامع اإلمام الصادق بالدراز

جامع  محتويات  بعض  وتكسير  تخريب  على  مجهولون  أقدم   [
اإلمام الصادق )ع( في الدراز، وكذلك سرقة بعض المحتويات. مــايــو14


