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كراجسكي سفيرًا جديدًا ألميركا في البحرين

»التربية« توقف الدراسة في 11 برنامجًا 
أكاديميًا بـ 3 جامعات خاصة

محاكم السالمة الوطنية
تسلم القضايا للمحاكم العادية

توماس  ترشيح  عزمه  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  أعلن   [
كراجسكي سفيراً جديداً للواليات المتحدة األميركية لدى البحرين.

العامة  األمانة  النعيمي  ماجد  والتعليم  التربية  وزير  كّلف   [
 11 إليقاف  خاصة  جامعات   3 بإخطار  العالي  التعليم  لمجلس 
الجامعات  العالي  التعليم  مجلس  وأخطر  فيها،  أكاديمياً  برنامجاً 

المخالفة بوقف التسجيل في البرامج الصيفية في عدة برامج.

المحاكم  إلى  فيها  تبت  زالت  ما  التي  القضايا  ملفات  الوطنية  السالمة  ] سّلمت محاكم 
العادية، وذلك تنفيذاً للمرسوم الملكي رقم )62( لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل 

فيها محاكم السالمة الوطنية إلى المحاكم العادية.

يونـيـو29

بسيوني: الملك وعدني بإعادة
المفصولين لتعبيرهم عن آرائهم

رئــيــس  قــــال   [
البحرينية  اللجنة 
لتقّصي  المستقلة 
محمود  الــحــقــائــق 
»إن  بسيوني:  شريف 
أن  الملك وعدني  جاللة 
من  ُفصل  شخص  أي 
ُيعّبر  كان  ألنه  عمله 
إلى  يعاد  أن  رأيه  عن 

مكانه«.

30
يونـيـو

يونـيـو30

الكويت تسحب وحدات بحرية من البحرين

انطالق الحوار الوطني وسط تحفظات على اإلجراءات

] أفادت وكالة األنباء الكويتية بأن دولة الكويت سحبت وحدات 
البحرين.  إلى   2011 آذار  مارس/  منتصف  في  أرسلتها  بحرية 
السفارة  في  العسكري  المستشار  عن  نقاًل  الوكالة  وأوضحت 
ساعدت  القوة  هذه  أن  عساكر  علي  العقيد  المنامة  في  الكويتية 
للبحرين«،  البحرية  الحدود  تأمين  »في  بمهمتها  القيام  فترة  خالل 

وهذه الوحدات هي جزء من قوات درع الجزيرة.

سياسية  جمعيات  تحفظات  وسط  الوطني  التوافق  حوار  جلسات  أولى  انطلقت   [
اإلجراءات،  على  المشاركين  من  وعدد  القومي(  والتجمع  الوطني  اإلخاء  وعد،  )الوفاق، 
ما  وكذلك  للمناقشة«،  المتاحة  والمدة  محور  كل  نقاش  »آلية  بـ  يتعلق  فيما  وخصوصاً 
إلى  مفهوم«،  غير  أمراً  تعتبر  والتي  اتفاق  إلى  التوصل  التوافق وطريقة  »آلية  بـ  يتعلق 

جانب »عدم وجود التمثيل العادل لإلرادة الشعبية وقوى المعارضة في مؤتمر الحوار«.

رئيس الوزراء: 10 أيام إلرجاع
المفصولين بشكل غير قانوني من »الخاص«

] وّجه رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في 
بتسريح  المتعلقة  القضايا  في  النظر  لجنة  الوزراء،  مجلس  اجتماع 
العمال، لسرعة التنسيق مع شركات القطاع الخاص وحثها على إلعادة 
النظر في إجراءات قرارات الفصل، التي يثبت للجنة أنها غير قانونية.
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يوليو
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يوليو

يــولــــيـــــــو3

»العدل« تطلب حصر المنشآت 
التابعة لألوقاف الجعفرية

بطلب  الجعفرية  األوقاف  إدارة  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزارة  خاطبت   [
والمآتم  الجوامع والمساجد والمصليات  لديها من  بما هو مسجل  الخاصة  الملكية  وثائق 

والمقابر، وذلك استعداداً لتحويلها إلى إدارة شئون األمالك الحكومية بوزارة المالية.

السماح ألطباء موقوفين عن العمل
بإعادة فتح عياداتهم الخاصة

األطباء  من  لعدد  الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  سمحت   [
واالستشاريين بإعادة فتح عياداتهم الخاصة، ومزاولة عملهم بصورة طبية خارج نطاق 

ساعات العمل الرسمي، بعد أن تم منعهم نتيجة لتوقيف أعداد كبير منهم عن العمل.

يوليو5

بان كي مون يحث البحرين
على المزيد من الخطوات الحقوقية

] حث األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون السلطات البحرينية على »اتخاذ المزيد 
من الخطوات« للتقيد بالتزاماتها الدولية لحقوق اإلنسان. ورحب ببداية حوار وطني.

يوليو6

أمر ملكي بشأن امتيازات 
وحصانات »تقصي الحقائق«

وحصانات  امتيازات  بشأن   2011 لسنة   )29( رقم  ملكياً  أمراً  الملك  جاللة  أصدر   [
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وإجراءات عملها، ونص على أن يتمتع رئيس 
وأعضاء اللجنة في سبيل تأدية المهام المنوطة بهم وطبقاً لقوانين مملكة البحرين، بذات 
االمتيازات والحصانات التي يتمتع بها خبراء األمم المتحدة والمنصوص عليها في المادة 
السادسة من اتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات األمم المتحدة بموجب المادتين 
الخامسة والسابعة من االتفاقية، كما نص األمر على أنه في سبيل تسهيل مهام عمل اللجنة 
تقوم الحكومة بتعيين منسق ليكون حلقة االتصال ما بين اللجنة وجميع الجهات الحكومية 
المعنية، على أن تراعي اللجنة ولدى مباشرتها لعملها الجهات التي أوجب دستور مملكة 

البحرين مراعاة السرية بشأنها.

يوليو7


