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الملك يأمر بزيادة رواتب موظفي الدولة 
المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

د مطالبها »الوفاق« ُتجِدّ
في مسيرة »الشعب مصدر السلطات«

رئيس الوزراء يأمر بصرف الزيادة مع رواتب أغسطس

] أمر عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكومة 
بأن تتخذ اإلجراءات الالزمة بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة من 

مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.

] ثبتت جمعية الوفاق  مطالبها بأن »يكون الشعب مصدر السلطات«، وذلك في المسيرة 
الحاشدة التي نظمتها الجمعية  وأسمتها »الوفاق« بـ »جمعة الثبات«.

خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  سمو  الوزراء  رئيس  أمر   [
في  الزيادة  لدخول  الالزمة  والفنية  التنفيذية  اإلجراءات  باتخاذ 
الرواتب حيز التنفيذ، على أن تصرف مع راتب شهر أغسطس/ آب.

يوليو28

يــولــــيـــــــو29

يوليو30

الملك يستقبل المهنئين
بزواج سمو الشيخ خالد بن حمد

لجنتان حكوميتان لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار

»الوفاق« تسلم احتجاجًا رسميًا على »توصيات الحوار«

] استقبل عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الصالة الملكية للمناسبات 
المهنئين بمناسبة زواج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وأعرب جاللة الملك عن شكره 
وتقديره لألشقاء من دول مجلس التعاون على مشاركتهم في هذه األفراح، ما يعكس عمق 

العالقات األخوية الوطيدة المتميزة التي تربط دول المجلس وشعوبه الشقيقة.

نائب  برئاسة  حكومية  لجنة  تشكيل  الوزراء  مجلس  قرر   [
خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  الوزراء  مجلس  رئيس 
بالتنسيق  وتقوم  الوطني،  التوافق  مرئيات  تفعيل  متابعة  تتولى 
التنفيذية  السلطة  يخص  ما  دمج  متابعة  وتتولى  ذلك،  في  التشريعية  السلطة  مع 
وزير  المجلس  كلف  فيما  الحكومة،  عمل  برنامج  في  مرئيات  من  عليه  التوافق  تم  مما 
على  واإلشراف  الدستورية  للصياغة  لجنة  بترؤس  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل 

التشريعات بالتنسيق والتعاون مع هيئة اإلفتاء والتشريع القانوني،

] سلمت جمعية الوفاق احتجاجاً رسمياً إلى رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني، 
المحاور  أهم  في  توافق  وجود  من  الحوار  تقرير  عليه  احتوى  لما  امتعاضها  فيه  أكدت 
استبعاد  بعد  وخصوصاً  العلمية  لألمانة  تجاوزاً  حدث  فيما  »الوفاق«  ووجدت  السياسية 
كل مطالب المعارضة التي كانت سبباً رئيسياً في وجود المشكل السياسي القائم حالياً في 
البحرين وأعربت »الوفاق« في خطاب موجه إلى الظهراني عن احتجاجها الشديد للزج بأسماء 
ممثليها بالحوار في التقرير النهائي، على رغم أن فريق الجمعية المشارك في الحوار سلم 

الظهراني خطاباً رسمياً بانسحابها بتاريخ 19 يوليو / تموز 2011.

يــولــــيـــــــو30

يوليو31

زيادة الرواتب 36.5% للموظفين 
وللمتقاعدين 37.5% حّدًا أقصى

حون يطرقون أبواب المسَرّ
»العمل« أماًل بإرجاعهم ألعمالهم

] أصدر رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمره بأن يكون إجمالي 
ارتفاع  مع  ذلك  بعد  وتتناقص  أقصى،  بحد  المئة  في   36.5 الرواتب  في  الزيادة  نسبة 

الدرجات الوظيفية، وأن تكون الزيادة للمتقاعدين بحد أقصى 37.5 في المئة.

] شهدت وزارة العمل أول تجمع حاشدٍ للمسرحين من أعمالهم من القطاعين العام والخاص، 
احتجاجاً على مماطلة الشركات والمؤسسات الرسمية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية 

وعلى رأسهم عاهل البالد وسمو رئيس الوزراء بسرعة إرجاع جميع المسرحين ألعمالهم.
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