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البحرين تدرس إطالق سراح
موقوفين بعد »السالمة الوطنية«

»الصحة« توقف العمل بـ25 عيادة خاصة إلشعار أخر

ين«: اإلعدام  »استئناف قتل الشرطَيّ
لمتهَمين وتخفيف العقوبة للمؤبد عن آخَرين

] أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن البحرين تدرس 
إطالق سراح بعض الموقوفين مع نهاية حالة السالمة الوطنية.

] أرسلت وزارة الصحة عدداً من الخطابات إلى ما يقرب من 25 
عيادة طبية خاصة يديرها أطباء واستشاريون تطلب منهم التوقف 
عن العمل في العيادة حتى إشعار آخر، وذلك مع انتهاء التحقيق مع 

أصحاب هذه العيادات.

] أيدت محكمة السالمة الوطنية االستثنائية حكم اإلعدام بحق 
الثنين  المؤبد  السجن  إلى  اإلعدام  من  العقوبة  وخفض  متهَمين 
ومحمد  منظور  أحمد  كاشف  الشرطيين  قتل  قضية  في  آخرين 

فاروق عبدالصمد.
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السجن 20 عامًا للمقداد
و8 أشخاص بتهمة اختطاف شرطة

] أصدرت محكمة السالمة الوطنية االبتدائية )الدائرة األولى( أحكامها في قضية اتهام 
10 أشخاص بجريمة اختطاف أحد رجال األمن العام، إذ أدانت المحكمة 9 متهمين بالسجن 

لمدة 20 عاماً وبرأت متهماً آخر.

الحكومة تعفي الفنادق من الرسوم 3 أشهر 
] قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة إعفاء الخدمات الفندقية من الرسوم البالغة 5 في المئة من قيمة الخدمة 

لمدة 3 أشهر.

رئيس الوزراء يفتتح نفق مدينة عيسى
] افتتح رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة نفق مدينة عيسى، وذلك 
إنشائها تعزيزاً  الحكومة على  التي تعمل  الجسور واألنفاق  ضمن سلسلة من مشروعات 

للبنية التحتية.

الملك: إعادة األمن واالستقرار
للوطن ودرء الفتن واجب ساٍم

»األوقاف الجعفرية«: 45 دار عبادة ُهدمت وُخربت

] أكد عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن إعادة األمن واالستقرار جاللة 
الحرس  البحرين ورئيس  دفاع  لقوة  العام  القائد  استقبال   ذلك خالل   واجب، جاء  للوطن 
الوطني ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون الدفاع وقائد قوات درع الجزيرة المشتركة 
وعدداً من كبار ضباط قوة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية وقوات درع الجزيرة. 

] رفع رئيس مجلس إدارة األوقاف الجعفرية أحمد حسين كتاباً إلى 
عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن المساجد ودور 
الكتاب  وتضمن  األخيرة،  اآلونة  في  للتخريب  تعرضت  التي  العبادة 

قائمة بأسماء 45 دار عبادة تعرضت للتخريب والهدم.
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19 مليون دينار كلفة تشييد
دور العبادة في 8 سنوات

»التربية« تعيد البعثات الموقوفة لـ 100 مبتعث

خالد  الشيخ  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  أكد   [
بن علي آل خليفة، خالل جولة تفقدية لبعض المشاريع التي تعمل 
الوزارة على تنفيذها  أن الحكومة خصصت موازنة لمشاريع دور 
العبادة ضمن الموازنة العامة للمشاريع الحكومية منذ العام 2003 

حتى 2011 لتنفيذ أكثر من 103 مشاريع. 

لـ  الجامعية  والرسوم  المخصصات  صرف  إعادة  والتعليم  التربية  وزارة  قررت   [
عمليات  بّينت  أن  بعد  القرار  وجاء  األخيرة،  األحداث  بسبب  بعثاتهم  أوقفت  طالب   100
تقّصي الحقائق والتدقيق والمراجعة أنه لم يكن لهم دور بارز ومباشر في تلك الممارسات 

المخالفة.
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»التعليم العالي«: وقف القبول
والتسجيل في 6 جامعات خاصة

والتعليم  التربية  وزير  برئاسة  العالي،  التعليم  مجلس  قرر   [
المحّولين  أو  الجدد  الطلبة  وتسجيل  قبول  وقف  النعيمي،  ماجد 
للعلوم  دلمون  )جامعة  من:  كل  في  األكاديمية  البرامج  جميع  في 
والتكنولوجيا، جامعة أما الدولية، جامعة نيويورك، كلية البحرين 

الجامعية، الجامعة الخليجية، وجامعة المملكة(.
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