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تقوي تفوز بالتزكية بمقعد »ثانية الشمالية«

تقسيم ثانويتي »سار«
و»العهد الزاهر « إلى أربع مدارس

] أعلن وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد 
الدائرة الثانية بالمحافظة  بن علي آل خليفة فوز المترشحة عن 

الشمالية سوسن تقوي بالتزكية.

] قّسمت وزارة التربية والتعليم ُكاًل من مدَرستي سار الثانوية للبنات، والعهد الزاهر 
الثانوية للبنات، وذلك بوضع سور قسم ُكاًل من المدَرستين لتصبحا 4 مدارس.

حشود »الوفاق« تؤكد مطالبها
في مسيرة على شارع البديع

»حل  بـ  البديع،  بشارع  اإلسالمية،  الوطني  الوفاق  جمعية  نظمتها  مسيرة  طالبت   [
االنتخابات  وإلغاء  الشعبية،  للمطالب  يستجيب  سياسي  بحل  فوراً  والبدء  البرلمان 

التكميلية والبدء الفوري بخطوات جدية نحو تلبية المطالب الشعبية«.

مترشح »ثالثة الشمالية« علي الدرازي يفوز بالتزكية

البحرين ربما تشهد والدة »تجمعين« للمقيمين األجانب

وزارة حقوق اإلنسان: إغالق
محاكم السالمة الوطنية في أكتوبر

الشيخ  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  أعلن   [
خالد بن علي آل خليفة فوز المترشح بالدائرة الثالثة بمحافظة 

الشمالية علي أحمد الدرازي بعضوية مجلس النواب. 

وذلك ضمن  وتنافساً  محموماً  البحرين نشاطاً  في  المقيمين  األجانب  أوساط  ] شهدت 
المساعي التي تدعمها جهات رسمية إلنشاء »تجمعين« أحدهما للمقيمين القادمين من الدول 

الغربية، واآلخر للمقيمين القادمين من الدول اآلسيوية.

يكتمل  أن  المتوقع  من  :»إن  في  االجتماعية،  والتنمية  اإلنسان  حقوق  وزارة  قالت   [
تحويل جميع القضايا المتعلقة باألحداث التي مرت بها البحرين إلى المحاكم المدنية في 

أكتوبر/ تشرين األول 2011«.
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اإلفراج عن عدد من األطباء 
] أفرجت السلطات البحرينية عن من األطباء يأتي ذلك بعد جلسة االستماع إلى شهود 
النفي المقدمين من قبل الدفاع والتي استمرت لمدة تسع ساعات، بحضور 40 شاهداً، في 

الوقت الذي وصف فيه األطباء فرحتهم باإلفراج عنهم بأنها “ال يمكن أن ُتوصف”.
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»العمل«: معايير موحدة إلرجاع المفصولين

البلوشي تستعجل »الخدمة المدنية«
لشغل وظائف المفصولين

المسائل  في  النظر  المكلفة  اللجنة  رئيس  العمل  وزير  قال   [
وصوغ  تحديد  تم  إنه  حميدان  جميل  العمال  بتسريح  المتعلقة 
المعايير واآلليات العملية الواضحة والموحدة الكفيلة بترجمة وتنفيذ 

التوجيهات الملكية السامية بخصوص المسّرحين من أعمال.

االجتماعية  والتنمية  اإلنسان  حقوق  وزيرة  طالبت   [
 88 تثبيت  البلوشي،  فاطمة  الصحة  وزير  بأعمال  القائم 
متطوعاً عملوا في وزارة الصحة منذ مارس / آذار 2011، 
ال  متطوعاً   37 البلوشي  رفعتها  التي  القائمة  وضمت 

يمتلكون سوى شهادة الثانوية العامة أو اإلعدادية.
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رئيس الوزراء يأمر بتثبيت
المتطوعين في وزارة التربية

أمره بتوظيف جميع  األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  الوزراء سمو  ] أصدر رئيس 
الدراسي  العام  خالل  والتعليم  التربية  بوزارة  التحقوا  الذين  والمتطوعات  المتطوعين 

الماضي، وذلك تقديراً من سموه لكل من يؤدي واجبه الوطني.


