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 الظهراني يخاطب »الوفاقيين السبعة« 
للعدول عن االستقالة

»موازنة البحرين« تعُبر »الشورى« بال زيادة رواتب

»النيابة« تحقق مع 10 أعضاء بلديين وفاقيين

»الداخلية«: تعرض 9 شرطة للدهس بالنويدرات

] وجه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني خطاباً إلى نواب كتلة 
بغية  فيها،  البت  يتم  ولم  باستقاالتهم  تقدموا  الذين  السبعة  الوفاق 

العودة للمجلس والعدول عن االستقالة والرجوع للعمل الوطني.

 2012  -  2011 الماليتين  للسنتين  للدولة  العامة  الموازنة  عبرت   [
مجلس الشورى في جلسته األخيرة في دور االنعقاد من الفصل التشريعي 

الثالث، لتمر الموازنة من البرلمان من دون زيادة في الرواتب.

] حققت النيابة العامة مع 10 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية، على خلفية مشاركتهم في 
المسيرات واالعتصامات التي حدثت في البالد مؤخراً.

] صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى بأن 9 من رجال الشرطة تعرضوا 
للدهس بعملية نفذها أحد مثيري الشغب في منطقة النويدرات.

الحياة تعود للجامعة وسط
توتر وأسوار وكاميرات أمنية

] عاد طالب جامعة البحرين للدراسة بعد 63 يوماً من التوقف بسبب األحداث األخيرة 
التي شهدتها البحرين وشهدتها جامعة البحرين، وسط أجواء متوترة ومخاوف طالبية في 

ظل أسوار أمنية ونقاط تدقيق منتشرة في مختلف أنحاء الحرم الجامعي.
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الكتل ُتجهض مبادرة الظهراني
وتسقط عضوية »الوفاقيين السبعة«

أوباما يدعو الحترام الحقوق المشروعة لشعب 
البحرين في خطابه بشأن الشرق األوسط

ولي العهد يؤكد احترام البحرين لحقوق اإلنسان

الوفاق،  النيابية على قبول استقالة نواب كتلة  الكتل  ] توافقت 
إذ صّوت مجلس النواب خالل جلسته على قبول استقالة نواب كتلة 

الوفاق السبعة.

»البحرين  إن  األوسط،  الشرق  بشأن  في خطاب  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  قال   [
حق  لديها  البحرينية  الحكومة  وأن  البحرين،  بأمن  ملتزمون  ونحن  المدى،  طويل  شريك 
مشروع في استتباب حكم القانون، لكننا أصررنا علناً وفي لقاءات خاصة أن القوة يجب 
أال تستخدم ويجب احترام الحقوق المشروعة لشعب البحرين، وأن هذه الخطوات لم تجعل 

المطالب المشروعة تختفي«.

] شدد ولي العهد سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة على أن البحرين تلتزم التزاماً 
اجتماع  خالل  ذلك  جاء  اإلنسان،  وحقوق  المدنية  للحقوق  الدولية  المواثيق  بجميع  تاماً 

سموه مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون.
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محكمة السالمة الوطنية تصدر أول حكم بحق بحرينية
] أصدرت محكمة السالمة الوطنية أول أحكامها بحق امرأة بحرينية، إذ أدانت فضيلة 
مبارك أحمد بتهم التعدي على موظف عام والتحريض علناً على كراهية النظام والمشاركة 

في تجمهر في مكان بغرض ارتكاب الجرائم واإلخالل بالنظام العام.


