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محمد بن مبارك يوّجه لبدء
العمل على التعديالت الدستورية

مجلس إدارة »}«
يعيد تعيين الجمري رئيسًا للتحرير

15 زيادة ثابتة في األجور وعالوة معيشية 
بين 50 و60 دينارًا للمدنيين والعسكريين

لجنة تقصي الحقائق تزور سجن
قرين وتلتقي نشطاء المعارضة

»ألبا«: إعادة 204 مسّرحين

اإلفراج عن سعيد عياد... و »الصحة« 
تتهمه بتقديم الخدمة الطبية دون ترخيص

] عقدت اللجنة الحكومية المكلفة متابعة تفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني اجتماعاً 
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، حيث تدارست 

مرئيات الحوار بشكل عام، ووجهت إلى البدء بالعمل على التعديالت الدستورية.

الحالية  األوضاع  وناقش  والتوزيع  للنشر  الوسط  دار  شركة  إدارة  مجلس  اجتمع   [
تحرير  كرئيس  منصبه  إلى  الجمري  منصور  إعادة  وقرر  »الوسط«،  بصحيفة  الخاصة 

الصحيفة.

الملكي  األمر  أن  الزايد  أحمد  المدنية  الخدمة  ديوان  رئيس  أكد   [
منح  في  يتمثل  والمتقاعدين،  والعسكريين  المدنيين  رواتب  بزيادة 
مع  والعسكريين،  المدنيين  للموظفين  األساسي  بالراتب  المئة  في   15 تبلغ  ثابتة  زيادة 

استحداث عالوة ثابتة سميت »عالوة تحسين معيشة« تمنح لدرجات الوظائف الدنيا.

في  الجرائم  خبير  يرأسها  التي  الحقائق  لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  زارت   [
ونشطاء  شخصيات  والتقت  قرين  سجن  بسيوني  شريف  محمود  المتحدة  األمم  هيئة 

المعارضة الذين حكموا في قضية »تنظيم الجمهورية وقلب نظام الحكم«.

محمود  )ألبا(  البحرين  ألمنيوم  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  أفاد   [
الكوهجي، بأن الشركة قررت إعادة 204 عمال مسرحين إلى أعمالهم 
حتى اآلن، إذ أعادت 134 عاماًل في فترة سابقة، وألحقتها مؤخراً بإعادة 

70 آخرين والعمل جاٍر لتحديد الوضع النهائي لبقية المفصولين.

] أفرجت السلطات األمنية عن موظف منظمة أطباء بال حدود سعيد مهدي عياد، بعد 
النيابة  جددت  أن  بعد  المفاجئ  اإلفراج  ويأتي  للمنظمة،  تابع  لمكتب  األمن  قوات  مداهمة 

العامة حبس عياد 45 يوماً على ذمة التحقيق.

البحرين تنفي قطع العالقات مع قطر

»الوفاق«: هدفنا الشراكة في القرار واألمن للجميع

اإلفراج عن فيروز ومطر والتاجر

تغيير موعد »فورموال البحرين« لموسم 2012

مسئول أميركي: تمديد اتفاق
الدفاع بين الواليات المتحدة والبحرين

تَمّ  ] نفى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على صفحته بـ»تويتر« ما 
البحرينية  العالقات  قطع  الملكي بشأن  الديوان  إنه صادر عن  قيل  لبيان  تناقله من نص 

القطرية على خلفية برنامج بثته قناة »الجزيرة اإلنجليزية« عن أحداث البحرين.

] اعتبرت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية على لسان رئيس كتلتها النيابية المستقيلة 
والقيادي في الجمعية عبدالجليل خليل أن »الحَلّ الجدِّي الذي يخرج البحرين مما تعيشه  
من أزمة يتمثل في المساواة بين الجميع، والشراكة الحقيقية في القرار، وأن يكون األمن 

للجميع بدون استثناء«.

] أخلت السلطات األمنية سبيل النائبين المستقيلين جواد فيروز ومطر مطر والمحامي 
محمد التاجر، وذلك بعد أن تم إيقافهم على خلفية األحداث التي شهدتها البحرين، ووجهت 

لهم تهماً تتعلق بالتجمهر وإذاعة أخبار كاذبة. 

الكبرى(  )الجائزة  العالم  المنظمة لبطولة  الرابطة  ] أعلن رئيس 
تغيير  تقرر  أنه  إكليستون  بيرني   ،1  - فورموال  سيارات  لسباقات 
موعد سباق البحرين في الموسم المقبل، بعدما كان من المفترض أن 

يقام في افتتاح بطولة العالم.

الواليات  بين  الدفاعي  االتفاق  أن  أميركي  مسئول  أكد   [
المتحدة األميركية والبحرين مدد إلى ما بعد موعد انتهائه.
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بسيوني: لجنة التقصي تدخلت لإلفراج عن 41 معتقاًل
لجنة  رئيس  المتحدة  األمم  هيئة  في  الجرائم  خبير  كشف   [
موقع  على  تقرير  في  بسيوني  شريف  محمود  الحقائق  تقّصي 
أن لجنته كانت وراء إطالق سراح 41 من  الـ»بي بي سي« عن 

المعتقلين مؤخراً.
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