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»الوحدة الوطنية« تنتخب هيئتها المركزية األولى
] عقدت الجمعية العمومية لجمعية تجمع الوحدة الوطنية اجتماعها األول النتخاب 25 
عضواً في الهيئة المركزية للجمعية من أصل 51 عضواً بالهيئة بينهم الرئيس، وفاز الشيخ 

عبداللطيف المحمود بمنصب الرئيس بالتزكية إذ لم يترشح أي شخص منافس له.

يــولــــيـــــــو18

»الوفاق« تنسحب من الحوار الوطني
من  النهائي  انسحابها  اإلسالمية  الوطني  الوفاق  جمعية  أعلنت   [
حوار التوافق الوطني، بعد إقرار شورى الجمعية توصية األمانة العامة 
بخصوص ذلك، في الوقت الذي أرسلت فيه الجمعية خطاب االنسحاب 

الرسمي لرئاسة الحوار بعد يوم من اإلعالن عن االنسحاب.

يوليو19

إرجاع الحافالت بتعهد عدم المشاركة في المسيرات

بسيوني ورفاقه يحققون بملفي »الضحايا« و»المفصولين«

البرلمان األوروبي يطالب البحرين بإطالق سراح األطباء

»الوفاق«: متمسكون بالمملكة الدستورية

التابعة  الحافالت  من  عدد  بإرجاع  للمرور  العامة  اإلدارة  بدأت   [
أشهر،   4 نحو  قبل  منهم  سحبتها  أن  بعد  والسياحة،  السفر  لمكاتب 
ألسباب اعتبرها أصحابها »سياسية«. وألزمت اإلدارة أصحاب المكاتب، 

بالتوقيع على تعهد بعدم المشاركة في أية مسيرة سياسية.

جاللة  البالد  عاهل  أمر  التي   - الحقائق  تقّصي  لجنة  بدأت   [
الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيلها - بملفي ضحايا األحداث 
آذار  ومارس/  فبراير/ شباط  البحرين خالل شهري  التي شهدتها 

2011 ، وملف المفصولين.

ه البرلمان األوروبي نداًء إلطالق سراح السجناء األبرياء في البحرين، ومن بينهم  ] وَجّ
الكوادر الطبية، من أجل أن تنخرط الجمعيات السياسية في حواٍر مثمر بهدف حل األزمة 

السياسية في البالد.

النظام  فيها  ُيعتبر  التي  الدستورية  المملكة  »مبدأ  بـ  تمسكها  الوفاق  جمعية  أكدت   [
قائماً على السيادة الشعبية«، وذلك خالل مهرجان نظمته الجمعية بقرية المصلى بعنوان 

»متمسكون بمطالبنا الوطنية«.

يوليو20

يوليو21

يــولــــيـــــــو22

يــولــــيـــــــو22

الجمعيات الليبرالية: نتبرأ من نتائج 
الحوار ما لم تؤِدّ إلصالحات حقيقية

العاهل يوجه أجهزة الدولة
لتسهيل عمل »تقصي الحقائق«

] أعلنت جمعيات التيار الوطني الثالث )وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي( تبرأها 
كامل  منتخباً  ومجلساً  الشعبية  اإلرادة  تمثل  حكومة  يحقق  لم  إذا  الحوار  نتائج  من 

الصالحيات ونظاماً انتخابياً قائماً على مبدأ صوت واحد لكل مواطن.

] أكد عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهمية قيام جميع أجهزة الدولة 
ومؤسساتها ووزاراتها بتسهيل عمل اللجنة الملكية لتقصي الحقائق لتتمكن من أداء مهمتها على 
الوجه األكمل، منوهاً بما يتمتع به أعضاء اللجنة من كفاءة وخبرة على المستوى العالمي في 

مجال القانون الدولي لحقوق اإلنسان وما يحظون به من تقدير دولي ومكانة عالية.
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