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الحكومة توافق على تمديد اليوم الدراسي في »الثانوية«

االفراج عن محمد البوفالسة

اختتام »الحوار« بزيادة الصالحيات التشريعية للنواب

بسيوني: سنطالب بتعويض الضحايا مادّيًا ومعنوّيًا

المحمود يدعو لإلسراع في زيادة الرواتب واإلسكان

اليوم  تمديد  والتعليم  التربية  وزارة  طلب  على  جلسته  في  الوزراء  مجلس  وافق   [
الدراسي في المرحلة الثانوية، في الوقت الذي مددت فيه الوزارة الدوام إلى 2.15 ظهراً.

معتقل  أول  البوفالسة  محمد  المواطن  عن  البحرين  في  األمنية  السلطات  أفرجت   [
بحريني في األحداث التي شهدتها البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011.

اختتمت   [
حــوار  جلسات 
الوطني،  التوافق 
مجلس  بمنح 
المزيد  النواب 
الصالحيات  من 

التشريعية.

اللجنة  رئيس  أكد   [
المستقلة  البحرينية 
الحقائق محمود  لتقّصي 
بأن  بسيوني  شريف 
سيتضمن  اللجنة  تقرير 
ــرورة  ــض تــوصــيــة ب
مادياً  الضحايا  تعويض 
االعتبار  ورد  ومعنوياً 

إليهم.

] طالب رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود بـ »اإلسراع 
بتنفيذ المطالب الشعبية بعد أن ترفع المرئيات التي تم االتفاق عليها في الحوار الوطني، 

وخصوصاً منها المتعلقة بالرواتب واإلسكان والمديونيات«.

توسع الدفان على ساحل
كرباباد رغم رفض »بلدي العاصمة«

البحري الجارية في الجهة الشرقية من ساحل كرباباد  الدفان والردم  ] طالت عمليات 
عشرات  تفريغ  بعد  أكبر  مساحات  طمر  اآلليات  باشرت  إذ  أوسع،  مساحات  والسنابس 

الشاحنات حموالتها على الساحل.

يوليو23

يوليو24

يوليو24

يوليو24

يــولــــيـــــــو25

»الحوار الوطني« يرفض مرئيات بعض فصائل المعارضة

وزير العمل: توقف التسريحات
في »الخاص« وإعادة 564 عاماًل

الوفد االيرلندي يرفض اتهام األطباء بقتل متظاهرين

»الوفاق«: إيقاف عضوية
من هم في الخارج وال وجود الستقاالت

مرئيات  غالبية  صّنفت  الوطني  التوافق  حوار  إدارة  أن  تأكد   [
فصائل من قوى المعارضة التي قدمت أو شاركت في الحوار )الوفاق 
»انسحبت«، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، اإلخاء(، على أنها 

مرئيات غير متوافٍق عليها، األمر الذي يعني أنها باتت مرفوضة.

القطاع  في  جديدة  فصل  حاالت  حالّياً  توجد  ال  أنه  حميدان  جميل  العمل  وزير  أكد   [
الخاص، إذ تم إعادة 564 عاماًل، في الوقت الذي أكد فيه االتحاد العام لنقابات عمال البحرين 

أنه سيتم سيتحقق من صحة هذا الرقم.

الموجهة  االتهامات  البحرين  زار  الذي  االيرلندي  الوفد  رفض   [
»التعمد  تهمة  بينها  من  والتي  المعتقلين،  البحرينيين  لألطباء 
بإحداث إصابات إضافية وبالتسبب في وفاة بعض الناشطين في 

محاولة لتوريط السلطات«.

بين  استقاالت  وجود  الديهي  حسين  الشيخ  الوفاق  لجمعية  العام  األمين  نائب  نفى   [
أعضاء الجمعية خالل هذه الفترة، معتبراً ما أشيع عن وجود استقاالت النسحاب الوفاق 

من الحوار الوطني، هدفاً للنيل من تماسك الجمعية.

يوليو26

يوليو27

»اتحاد النقابات« يقاضي
»التأمينات« إلقصائه من مجلس اإلدارة

] سّجل االتحاد العام لنقابات عمال البحرين دعوى رسمية في محكمة األمور المستعجلة 
ضد الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، وذلك بعد إقصاء ممثلي العمال من تشكيلة مجلس 

إدارة الهيئة.


