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اعتماد 80 دوالرًا لبرميل النفط
العاهل يوجه إلنهاء تقديمفي الموازنة العامة ألول مرة

عدد من المحامين لمجلس التأديب

العاهل يقلد رواد العمل الوطني
أوسمة في ذكرى الميثاق

والشئون  العدل  وزير  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  وّجه   [
المحامين  من  عدد  تقديم  مسألة  إلنهاء  المناسبة  اإلجراءات  التخاذ  واألوقاف  اإلسالمية 

العمل  رواد  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  األعلى  القائد  البالد  عاهل  قلد   [
وأوسمة  خليفة  آل  سلمان  بن  عيسى  الشيخ  أوسمة  الملكية  الخاصة  والقوة  الوطني 
العمل  لميثاق  العاشرة  الذكرى  بمناسبة  االحتفال  في  وذلك  الكفاءة  وأوسمة  البحرين 

الوطني الذي أقيم في قصر الصخير.

انسحاب هيئة دفاع أخرى
العاهل يوجه للبدء في إنشاء من محاكمة »المخطط اإلرهابي«

مدينتين سكنيتين جديدتين

العاهل يوجه لصرف مبلغ
1000 دينار لكل أسرة بحرينية

»اإلسكان«: مناقصة لبناء
 500 وحدة في المدينة الشمالية

ولي العهد يدشن مشروع
 444 وحدة سكنية في المالكية

إحالة 19 محاميًا لـ »المجلس التأديبي«

»البلديات« تسلم مخطط »مرسى السيف« 

رئيس الوزراء يوجه بتوزيع 1000 وحدة

] أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن السعر التقديري الذي تم اعتماده 
ألسعار النفط في الموازنة بلغ 80 دوالراً للبرميل.

] انسحبت هيئة المحامين المنتدبة من قبل وزير العدل للدفاع عما يسمى بـ »متهمي 
المحكمة  هيئة  فيه  أحالت  الذي  الوقت  في  المحاكمة،  جلسة  خالل  اإلرهابي«  التخطيط 

] وجه عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكومة إلى البدء الفوري في الكبرى الجنائية 19 محامياً منتدباً للدفاع عن المتهمين إلى وزير العدل.
إنشاء مدينتين سكنيتين جديدتين شرق سترة وشرق الحد.

] وجه عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى صرف مبلغ ألف دينار 
لكل أسرة بحرينية.

المالية واالقتصادية بمجلس  الشئون  أبلغ لجنة  ] علمت »الوسط« أن وزير اإلسكان 
النواب خالل اجتماعه بهم بأن الوزارة طرحت مناقصة لبناء 500 وحدة سكنية في المدينة 

الشمالية لتكون أولى الوحدات في المدينة.

خليفة  آل  علي  بن  خالد  الشيخ  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  استبق   [
عن  الثانية  الدفاع  هيئة  بإحالة  اإلرهابي«،  المخطط  »متهمي  بـ  يسمى  ما  محاكمة  جلسة 

المتهمين، )19 محامياً منتدباً( إلى المجلس التأديبي إثر اتهامهم بـ »إعاقة سير العدالة«.

] كشف مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن تسلمه من وزارة شئون البلديات والتخطيط 
المقرر دفان مساحة تزيد عن 2.3  التفصيلي لمشروع مرسى السيف  العمراني، المخطط 

مليون متر مربع لصالحه قبالة سواحل 4 قرى بالمنطقة الشمالية.

] وّجه رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمباشرة توزيع 1000 وحدة 
سكنية تم االنتهاء من األعمال اإلنشائية فيها بعد استكمال الخدمات المتصلة بها وبخاصة 

الكهرباء والماء وغيرهما من أجل أن تكون جاهزة للتسليم للمستفيدين منها بأسرع وقت.

] دشن ولي العهد نائب القائد األعلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة مشروع المالكية اإلسكاني ووضع حجر األساس للمشروع الذي سيضم 444 وحدة 

سكنية ستنفذ على مرحلتين.
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