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مجلس الوزراء: 325 مليونًا لزيادة الرواتب 
بتعديل  بقانون  مرسوم  مشروع  على  الوزراء  مجلس  وافق   [ 
بعض أحكام القانون رقم )9( للعام 2011م باعتماد الموازنة العامة 
للدولة لسنة 2011 و2012 لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة 

واتب. للدولة بمبلغ 325 مليون دينار لتغطية الزيادة في الَرّ

أغسطس7

البدء بمحاكمة شرطيين
بتهمة »القتل الخطأ« لمواطنين

 »وعد« تقاطع االنتخابات التكميلية

جامعة البحرين تفصل عددًا من موظفيها

] بدأ القضاء العسكري بمحاكمة رجلي أمن متهمين بقتل مواطنين 
خالل األحداث التي شهدتها البحرين.

] قال األمين العام المساعد للشئون السياسية في جمعية »وعد« رضي الموسوي إن »اللجنة 
المركزية لجمعية وعد قررت باإلجماع في اجتماعها االستثنائي مقاطعة االنتخابات التكميلية«.

] فصلت جامعة البحرين عدداً من موظفيها، على خلفية األحداث التي شهدتها البحرين. كما 
عمدت الجامعة إلى إدخالهم لجان تحقيق وتحويلهم إلى مجالس تأديب، وغالبية التهم التي 
كانت موجهة إليهم حول المشاركة في المسيرات أو ظهور صور لهم، فضاًل عن نشاطهم في 

شبكة التواصل االجتماعي )الفيسبوك( والمسيرات التي حدثت في جامعة البحرين.

أغسطس8

وقف رواتب أعضاء بلديين ومديرين عامين وأمناء سر

طبيب بحريني موقوف
يتعرض لنزيف حاد في المخ

من  عدد  عن  مكافآت  صرف  العمراني  والتخطيط  البلديات  شئون  وزارة  أوقفت   [
األعضاء البلديين ممن أسقطت عضويتهم، وكذلك عدد من الموظفين وأمناء سر المجالس 

البلدية )الشمالي، العاصمة، الوسطى( ومديرين عامين بالبلديات.

] تعرض الطبيب البحريني الموقوف سعيد السماهيجي لنزيف حاد في المخ، وأدخل 
على إثره إلى مجمع السلمانية الطبي.

أغسطس9

بسيوني: المتهمون الـ 21 لم يحوزوا حقوقهم 
بالكامل وسنعرضهم على أطباء من الخارج

] أكد رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني أنه 
تبين للجنة خالل زيارتها للمتهمين الـ21 في قضية قلب نظام الحكم في سجن قرين، أن 

المعتقلين لم يحوزوا حقوقهم اإلجرائية كما يجب.

»بابكو« تعيد 54 مفصواًل
و20 موقوفًا إلى أعمالهم

التنفيذي لشركة نفط البحرين )بابكو( فيصل المحروس أن الشركة  ] كشف الرئيس 
قررت حتى اآلن إعادة 54 موظفاً إلى أعمالهم.

»الصحة«: حالة الطبيب سعيد السماهيجي مستقرة
] قالت وزارة الصحة إنها قامت باستدعاء طبيب من الخارج 

إلجراء عملية قسطرة للطبيب سعيد السماهيجي.
أغسطس10

»المواكب الحسينية« ترفض
دمجها تحت مظلة رسمية

»الصحة« ُترجع 200 وتستعد لفصل 23 موظفًا

ولي العهد يأمر بعودة العبي 
كرة السلة في نادي المنامة

طرحتها  التي  الجديدة  المرئيات  بالمنامة  الحسينية  للمواكب  العامة  الهيئة  رفضت   [
إدارة األوقاف الجعفرية بشأن تنظيم المواكب والمآتم على صعيد البحرين كافة.

] أصدرت القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشى قراراً برفع 
اإليقاف المؤقت الصادر بحق 200 موظف من المحالين إلى المجالس 
التأديبية، مع عودتهم إلى وظائفهم خالل األسبوع المقبل، مع فصل 

23 موظفاً.

] أمر ولي العهد سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة بعودة جميع العبي كرة السلة 
الموقوفين في نادي المنامة، وذلك بعد أن تبّلغ النادي رسمياً بهذا األمر في اتصال هاتفي 

من ديوان سموه.
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أغسطس12

»الوفاق« تقاطع االنتخابات التكميلية
... و وزير العدل يرد: هذا شأنهم

األول  النائب  فيها  القيادي  لسان  على  اإلسالمية  الوطني  الوفاق  جمعية  أعلنت   [
لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق عن مقاطعة الجمعية لالنتخابات النيابية 
التكميلية، فيما رد وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة 

بالقول »هذا شأنهم«.

»الوحدة الوطنية«: 6 آالف شكوى إلى »تقّصي الحقائق«
] أفاد عضو اللجنة المركزية في جمعية تجمع الوحدة الوطنية عادل عبداهلل أن التجمع 
المستقلة  البحرينية  للجنة  تسليمها  وتم  اإلنسان،  لحقوق  انتهاكات  شكوى  آالف   6 وّثق 

لتقصي الحقائق. 

جامعة البحرين تفصل 19 أكاديميًا
بفصلهم  تفيد  رسائل  البحرين  بجامعة  أكاديمياً   19 تسلم   [
واالستغناء عن خدماتهم، ومنحتهم إدارة الجامعة أسبوعاً للطعن 

في قرار الفصل واالستئناف.
أغسطس13

»المنبر التقدمي«: لن نتقدم
بمرشحين لالنتخابات التكميلية

] ذكرت جمعية المنبر التقدمي على صفحتها بـ »تويتر« أن اللجنة المركزية قررت عدم 
تقدم الجمعية بمرشحين لالنتخابات التكميلية.

أغسطس14


