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القبض على 3 معتصمات في مبنى األمم المتحدة

»الداخلية« تشترط عدم التسييس لخروج مواكب العزاء

] قال مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إنه بناًء على بالغ من المكتب التابع 
إلى األمم المتحدة بمملكة البحرين بأنه تم إلقاء القبض على ثالث سيدات تم الطلب منهم 

مغادرة المبنى بعد انتهاء وقت العمل الرسمي بالمقر، وقد تم أخالء سبيلهن بعد ذلك.

للمواكب  العامة  بالهيئة  التنفيذية  اللجنة  وعضو  الشورى  مجلس  عضو  كشف   [
الحسينية بالمنامة فؤاد الحاجي، عن ترخيص وزارة الداخلية لخروج المواكب الحسينية 
عدم  ضمان  شريطة   ، السابق  في  كانت  كما  الدينية  والفعاليات  المناسبات  وتنظيم 

تسييسها والخروج عن الشأن الديني وإحياء الشعائر.

يـــونــيـــــو15

يـــونــيـــــو16

سلمان: نناشد جاللة الملك ممارسة
دوره في التحول للملكية الدستورية

علي  الشيخ  دعا   [
ــوار  »ح ــى  إل سلمان  
وأن  ـــاد  وج ـــادق  ص
الحرية  مناخ  له  يوفر 
السلمية  والتجمعات 
إلصــالح  يـــؤدي  زأن 
جاء  حقيقي«،  سياسي 
مهرجان  ــالل  خ ــك  ذل
نظمته  جــمــاهــيــري  

»الوفاق« في سترة.

يونـيـو17

الظهراني: بدء توجيه الدعوات للحوار الوطني
الوطني  التوافق  حوار  رئيس  النواب  مجلس  رئيس  أعلن   [
خليفة الظهراني عن البدء في توجيه دعوات المشاركة في جلسات 
وعدد  المدني  المجتمع  ومؤسسات  السياسية  للجمعيات  الحوار 

من الشخصيات العامة.

يونـيـو17

رفع »الشمع األحمر« عن أبواب
»وعد« تمهيدًا لدخول الحوار

اإلجراءات  اتخاذ  في  بدأت  أنها  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزارة  أعلنت   [
القانونية الالزمة لرفع قرار الحظر عن نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي )وعد(. 

يـــونــيـــــو18

ناصر بن حمد عقيدًا وقائدًا للحرس الملكي

وفاة رئيس المحكمة الدستورية إبراهيم حميدان

مرسوم بإعادة تسمية وزارة »التنمية« 
إلى »حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية«

بن  حمد  الملك  جاللة  األعلى  القائد  البالد  عاهل  عن  صدر   [
عيسى آل خليفة، األمر الملكي السامي رقم )29/ع( لسنة 2011، 
بترقية النقيب الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى 

رتبة عقيد. 

] نعى الديوان الملكي المغفور له بإذن اهلل تعالى رئيس المحكمة 
ربه،  إلى جوار  انتقل  الذي  إبراهيم محمد حسن حميدان  الدستورية 
والمرحوم كان أول رئيس لمجلس الشورى في العام 1992 واستمر 
وزيراً  كان  كما  الملك،  لجاللة  اإلصالحي  المشروع  انطالقة  حتى 

للمواصالت ووزيراً للعمل وأحد وزراء حقبة االستقالل.

عن  صدر  إذ  اإلنسان،  لحقوق  وزارة  البحرين  استحدثت   [
مرسوم  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل 
التنمية  وزارة  وتنظيم  تسمية  بإعادة   ،2011 لسنة   60 رقم 

االجتماعية. 

يونـيـو19

يونـيـو19

يونـيـو20

24 عضوًا من »األصالة«
و»المنبر« إلى »تجمع الوحدة«

الوطني  والمنبر  اإلسالمية  األصالة  جمعيتا  دفعت   [
اإلسالمي بـ 24 عضواً من أعضائهما ليكونوا ضمن مؤسسي 

جمعية تجمع الوحدة الوطنية. 
يونـيـو21


