
11
العدد 3403 األحد 1 يناير 2012 الموافق 7 صفر 1433هـ

Sunday  1 January 2012, Issue No. 3403

4 جمعيات ترسل مرئيات الحوار إلى ولي العهد
]  أكدت 4 جمعيات سياسية هي )التجمع الوطني الدستوري، وميثاق 
من  انتهت  أنها  الوطني(  والحوار  اإلسالمي،  والصف  الوطني،  العمل 

مرئياتها حول الحوار الوطني وتم إرسالها الى ديوان سمو ولي العهد.

ولي العهد: نعمل على تعزيز العدالة االجتماعية 
]  قال ولي العهد نائب القائد األعلى سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة خالل استقباله 
عدداً من الوزراء: »إننا نضع المصلحة العامة نصب أعيننا ونعمل جادين على تعزيز مبدأ 

العدالة االجتماعية وخلق مستقبل أفضل ألبناء البحرين«.

أهالي البسيتين وسماهيج والدير
ُيصّفون النفوس ويتعاهدون على التعايش

»مجلس التعاون« يخصص 10 مليارات دوالر للبحرين

المواطنين  من  لقاء جمع عدداً  البسيتين وسماهيج والدير في  أهالي منطقة   ]  طوى 
التعايش  الكرميتين صفحة شائبة معلنين عن بدء صفحة جديدة يضمنها  الطائفتين  من 
تفكيك  أجل  من  البعض  يطلقها  التي  المغرضة  والدعوات  واإلشاعات  الفتن  ونبذ  السلمي 

المجتمع بأكمله ألغراض واهية.

 ]  قرر المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسيس برنامج 
التنمية الخليجي، وخصص فيه مبلغ 20 مليار دوالر على مدى عشر سنوات، 10 مليارات 
دوالر منها لمشاريع التنمية في مملكة البحرين و10 مليارات دوالر لمشاريع التنمية في 

سلطنة عمان.

»الوحدة الوطنية« وجمعيات
المعارضة يتفقون على تهدئة األوضاع 

مستشار األمن القومي البريطاني يشدد على 
اإلسراع في الحوار الوطني من دون شروط مسبقة

المحمود يطالب الدولة بتطبيق القانون 
ويدعو الداخلية إلى »كشف الحقائق«

]  أكد مستشار األمن القومي بالمملكة المتحدة، بيتر ريكتس خالل لقائه جاللة الملك 
وسمو ولي العهد، دعم بالده للحوار الوطني الشامل الذي هو الطريق الصحيح لحل جميع 
األمور والقضايا، مشدداً على أهمية اإلسراع في هذا الحوار من دون وضع شروط مسبقة 

بما يساعد على نجاح هذا الحوار.  

 ]  حذر رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف آل محمود من االنجرار إلى 
دعوات التصادم والطائفية والفتنة، مشدداً تحذيره في الوقت ذاته من وجود »فئة« تريد 

تعطيل الحوار وترغب في أن يقع االصطدام.

 ]  دعت الجمعيات السياسية المعارضة جميع المواطنين إلى االبتعاد عن أي مكان أو 
تجمع يمكن أن يقّرب من االحتكاك الطائفي، وعدم االستجابة ألية دعوة تقوم على األساس 

المذهبي أو الطائفي.
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الحكم على البوفالسة بالسجن مـــــارس8
شهرين وإيداعه سجن القرين

يوسف  محمد  المواطن  على  شهرين  بالسجن  حكماً  العسكرية  المحكمة  أصدرت    [
البوفالسة، وأودعته في سجن القرين العسكري.
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