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126 عضوًا بـ »الوحدة الوطنية«
يصوتون للتحول لجمعية سياسية

إلى  »التجمع«  تحّول  لصالح  الوطنية  الوحدة  تجمع  مؤسسي  ثلثي  قرابة  صّوت   [
جمعية سياسية.

أميركا: نأمل نجاح الملك
وولي العهد في قيادة الحوار بالبحرين

ال فورموال في البحرين هذا الموسم

القائد  نائب  العهد  ولي  لقائه  خالل  بايدن  جوزيف  األميركي  الرئيس  نائب  أعرب   [
األعلى سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة في البيت األبيض عن تأكيد الواليات المتحدة 

األميركية على استقرار البحرين.

] أعلن منظمو سباق جائزة البحرين الكبرى قبول إلغاء السباق 
المؤجل ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات 

بعدما رفضت الفرق إعادة السباق لجدول البطولة.

»السالمة الوطنية« تعرض 48 
من الكوادر الطبية على الطبيب الشرعي

البحرين تقاضي »اإلندبندنت« وروبرت فيسك

الملك: اإلصالح سيستمر لتأسيس حكومة أكثر فعالية

حبس آيات سنة واتهام التاجر
وفيروز ومطر بالتحريض

] قررت محكمة السالمة الوطنية االبتدائية تأجيل قضية تأجيل قضية الكوادر الطبية 
الطبيب  على  المتهمين  وعرض  الدفاع،  هيئة  طلب  على  بناء  اإلثبات  شهود  الستدعاء 

الشرعي والسماح للمحامين وذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة.

] قررت هيئة شئون اإلعالم بمملكة البحرين تكليف مكتب قانوني 
في المملكة المتحدة باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تجاه صحيفة 
»اإلندبندنت« البريطانية، إثر تكرار قيام الصحيفة، عبر كتابها بنشر 

أخبار ومعلومات مغلوطة تستهدف سمعة مملكة البحرين.

] أكد عاهل البالد جاللة الملك 
أن  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
»اإلصالح الذي بدأناه سيستمر 
الذي  بالتوافق  تطوره  في 
أداء  ذات  حكومة  إلى  يؤسس 
أكثر فعالية، وسلطة تشريعية 
أكثر تحقيقاً لطموحات الشعب« 
في  استقباله  خالل  ذلك  جاء 
أهالي  من  عدداً  الروضة  قصر 

مدينة المحرق.

] أدانت محكمة السالمة الوطنية االبتدائية آيات حسن محمد، المتهمة في جنحة االشتراك 
بالتجمهر بغرض ارتكاب الجرائم والتحريض على كراهية النظام، بالحبس مدة سنة واحدة، 

واتهمت النائب السابق جواد فيروز والنائب السابق مطر مطر بالتحريض والتجمهر.
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الملك يكلف الظهراني رئاسة الحوار الوطني
] كلف عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس 

مجلس النواب خليفة الظهراني رئاسة حوار التوافق الوطني.
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سلمان: جادون في إنجاح الحوار
] قال األمين العام لجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية الشيخ علي سلمان: »نحن نتطلع 
خطاب  في  ذلك  جاء  للبحرين«،  حل  عنه  وينتج  السياسية  القضايا  لكل  شامل  حوار  إلى 

جماهيري في أول فعالية حاشدة تنظمها جمعية الوفاق بعد رفع حالة السالمة الوطنية.
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