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حميدان: تسريحات عمالية حدثت بشكل متسرع
الخاص  القطاع  العمل جميل حميدان، وجود حاالت تسريح عمالي شهدها  أكد وزير   [
سمو  بتشكيلها  أمر  التي  اللجنة  أن  إلى  مشيراً  متسرعة«،  »كانت  األخيرة  األحداث  خالل 

رئيس الوزراء للنظر في قانونية التسريحات العمالية ستعلن عن نتائجها قريباً.

مـــــايـــــــو27

البحرين تسمح لبعثة تقييم
من األمم المتحدة بزيارتها

البحرين تتراجع 51 مرتبة بمؤشر السالم العالمي

العاهل: حواٌر شامٌل دون شروط مطلع يوليو

»مفوضية حقوق اإلنسان«:
نبحث آليات زيارتنا للبحرين

] أعلنت المفوضية العليا لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة  أنه سمح لبعثة من 
شهدتها  التي  األحداث  بعد  فيها  الوضع  وتقييم  البحرين  بزيارة  مكلفة  الدولية  المنظمة 

مؤخراً.

الذي   - العالمي  السالم  في مؤشر  البحرين  ترتيب  تراجع   [
الرتبة  في  لتكون  مرتبة   51  - والسالم  االقتصاد  معهد  يصدره 

الـ 123 من أصل 153.

التنفيذية  السلطتين  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  وجه   [
والتشريعية إلى الدعوة لحوار للّتوافق الوطني بشأن الوضع األمثل لمملكة البحرين، مع 
يوليو/  من شهر  األول  من  اعتباراً  وذلك  دون شروط مسبقة،  الحوار ومن  لهذا  التحضير 

تموز 2011.

مكتب  أن  بيالي،  نافي  المتحدة  األمم  في  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضة  أكدت   [
آليات وشروط وموعد زيارة وفد عن  البحرينية  الحكومة  السامية يبحث مع  المفوضية 

المفوضية للبحرين لتقييم األوضاع فيها بعد األحداث التي شهدتها أخيراً.
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النيابة العسكرية تحقق مع 4 من قيادات »الوفاق«

أميركا تسحب موظفًا لها من البحرين بعد تلقيه تهديدات

أنه تم استدعاء عدد من  ذكرت فيه  الوطني اإلسالمية بياناً  الوفاق  ] أصدرت جمعية 
قيادات الجمعية في النيابة العسكرية، واستمر التحقيق معهم لمدة خمس ساعات تقريباً.

بحقوق  معنياً  دبلوماسياً  األميركية  المتحدة  الواليات  سحبت   [
اإلنسان تابعاً لها يعمل بسفارتها في البحرين، بعد تلقيه تهديدات من 

مجهولين عبر عدد من المواقع اإللكترونية.
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وزير الداخلية للجمعيات: أمامنا انفراج 
سياسي ونحتاج إلى استعادة الثقة

»االستئناف«: »المؤبد« لمتهم بالشروع في قتل شرطة

»بلدي المحرق« يوصي »البلديات« بإغالق مقر »وعد«

] التقى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة بعدد من الجمعيات 
المناسبة  األجواء  تهيئة  إطار  في  الوزارة،  بديوان  وذلك  السياسية  والفعاليات  السياسية 

إلنجاح الحوار الوطني والحفاظ على حالة الهدوء واالستقرار التي تعيشها المملكة.

] قضت محكمة السالمة الوطنية االستئنافية في جلستها بالسجن 
من  عدد  قتل  في  الشروع  في قضية  كاظم  بحق حمد يوسف  المؤبد 
رجال األمن العام والمشاركة في تجمهر في مكان عام لغرض ارتكاب 

جريمة واإلخالل باألمن وإتالف أموال عامة.

البلديات والتخطيط العمراني  ] قرر مجلس بلدي المحرق رفع توصية لوزير شئون 
رغبة  لعدم  نظراً  )وعد(،  الديمقراطي  الوطني  العمل  جمعية  إغالق  مفادها  الكعبي  جمعة 

األهالي بها في منطقة عراد.
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