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رئيس الوزراء يأمر بتثبيت المتطوعين في »الصحة«
] أصدر رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
بوزارة  للعمل  التحقوا  الذين  المتطوعين  جميع  بتوظيف  أمره 

الصحة.

السلطات السعودية تفرج عن البحريني محمد جناحي

قرار حكومي بزيادة أسعار الغاز في 2012

»معهد البحرين« يخسر اعتمادية دولية إليقافه مدربين

»طيران الخليج«: إعادة 79 مفصواًل ألعمالهم

النيابة العامة: عينة دم
»متوفى سترة« خالية من مسيالت للدموع

الطبيب السماهيجي يعود 
المحمود: سيادة القانون لنبعد العالج إلى البحرين

تتحقق إال من خالل قضاء عادل

العاهل: نسير إلى األمام بحكمة وتكاتف

] أفرجت السلطات األمنية السعودية عن رئيس لجنة الحريات بحركة العدالة الوطنية 
محمد جناحي، بعد أن قضى في التوقيف السعودي نحو 24 يوماً تقريباً.

الدخل  العام 2012 لزيادة  الغاز في  ] قررت الحكومة زيادة أسعار 
القريب  العامة للدولة، على أن يصدر مرسوم بقانون في  الموازنة  في 
للسنتين  العامة  الموازنة  قانون  مشروع  تعديل  بموجبه  يتم  العاجل 

الماليتين 2011 – 2012.

معهد  اعتماد  عن  أنها  للشبكات  سيسكو  »أكاديمية  تراجعت   [
المدربين وإعدادهم على مستوى  البحرين للتدريب كمقر لتدريب 
البحرين وقطر والكويت في أمن الشبكات )CCNASecurity( بسبب 

غياب المدربين والمماطلة في الرد على األكاديمية«.

] قرر مجلس إدارة شركة طيران الخليج إعادة 79 من العمال المفصولين بسبب تغيبهم 
عن العمل ليصبح مجموع عدد العمال المفصولين الذين تمت إعادتهم للعمل 136عاماًل.

] ذكر رئيس النيابة الكلية نايف يوسف أن تقرير الطب الشرعي بشأن »متوفى سترة« 
خلص إلى أن الوفاة نشأت عن معاناة المتوفى من حالة متالزمة حادة في الصدر نتيجة 

مرض السكلر، مشيراً إلى عينة الدم كانت خالية من مسيالت الدموع.

بعد  البحرين  إلى  السماهيجي،  سعيد  الطبيب  عاد   [
أجرى  يوماً،   20 استمرت  األردن،  في  عالجية  رحلة  قضائه 
خاللها عملية قسطرة في المخ، لمعرفة أسباب النزيف الذي 

اللقاء أصيب به خالل فترة توقيفه في سجن الحوض الجاف. في  كلمته  خالل   - المحمود  عبداللطيف  الوطنية  الوحدة  تجّمع  رئيس  أكد   [
الجماهيري الذي نظمه تجمع الوحدة الوطنية في الرفاع أنه »ال تفريط في سيادة القانون«.

القائد  نائب  العهد  وولي  األمير  سمو  الوزراء  رئيس  بحضور  البالد  عاهل  استقبل   [
األعلى، بقصر الروضة عدًدا من العائالت البحرينية.
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»الصحة«: متوفى سترة قضى 
بسبب مضاعفات السكلر

] صرح مدير العالقات العامة بوزارة الصحة بأن المتوفى 
سيد جواد أحمد )35عاماً( كان يعاني مرض فقر الدم المنجلي 
الذي  الوقت  في  المرض،  بسبب  الحياة   فارق  وقد  )السكلر( 
أكد فيه األهالي بأن سبب الوفاة كانت نتيجة استنشاق كمية 

من مسيالت الدموع.
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