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مجلس الوزراء: إنشاء صندوق لتعويض 
المتضررين وجهاز لمكافحة الفساد

»تقّصي الحقائق« ُتحقق في هدم 38 مسجدًا

مرسوم باعتماد إضافي في الموازنة 
لزيادة الرواتب وعالوة تحسين المعيشة

وطني  صندوق  إنشاء  منها  مهمة  قرارات  الوزراء  مجلس  اصدر   [
إدارة  إنشاء  مع  اإلنسان،  حقوق  بوزارة  ُيلحق  المتضررين  لتعويض 
لمكافحة الفساد بوزارة الداخلية، إضافة إلى تمديد تجميد رسوم سوق 
العمل إلى نهاية 2011 وتطوير 28 موقعا تراثيا، وحماية الناخبين من 

الترهيب، واعتماد نتائج االمتحانات الوطنية الثالثة.

] استأنفت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بتنفيذ زيارات ميدانية توثيقية 
تابعة لألوقاف  المآتم وممتلكات ومرافق  الى عدد آخر من  المساجد، باإلضافة  لـ 38 من 

الجعفرية التي تعرضت للهدم أو الحرق أو االعتداء في مناطق مختلفة من البحرين.

قائمة  تعديل  منها  بقوانين  مراسيم  الملك  جاللة  أصدر  م   [
الدبلوماسية، وإنشاء صندوق وطني  السفر  المستفيدين من جوازات 
لتعويض المتضررين من أحداث فبراير ومارس 2011، واستقطاع 50 
في المئة  من رسوم العمل لصالح الحساب العمومي للدولة، وتعديل 

قانون الموازنة العامة بزيادة إيرادات الدولة 182 مليون دينار.

سبتمبر18
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أوباما يدعو لحوار جاد 
بين الحكومة و»الوفاق«

العاهل: البحرين أدركت أهمية اإلصالح قبل عقد ونيف

] تميزت كلمة الرئيس األميركي باراك أوباما يوم 
أمس في نيويورك أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة 
عن  فقرة  وبتخصيصه  العربي،  للربيع  بمناصرته 
البحرين، هي األولى من نوعها، دعا من خاللها الحكومة 

وكبرى كتل المعارضة، الوفاق إلى حوار جاد.

] أكد عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن مملكة البحرين أدركت قبل 
عقد ونيف من الزمن أهمية التحرك نحو مزيد من اإلصالح والتطوير، وذلك في الخطاب 

الذي ألقاه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها السادسة والستين.
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حشود المعارضة تتمسك بالوحدة 
الوطنية وتستمر في طرح مطالبها

وزير العدل: ليس لدينا »تصويت إجباري«

] شددت حشود جماهيرية في مهرجان الوحدة الوطنية الذي نظمته الجمعيات السياسية 
المعارضة التي تقاطع اإلنتخابات التكميلية في منطقة توبلي على تمسكها بالوحدة الوطنية 

و»فشل كل مخططات ضربها«، مؤكدة استمرارها في طرح مطالبها المشروعة. 

أن  آل خليفة  بن علي  الشيخ خالد  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  أعلن وزير   [
نسبة المشاركة في تشكيل مجلس النواب لن تكون أقل من 51 في المئة، وربما تكون أكبر، 

موضحاً  بأن ليس هناك نظام تصويت إجباري.
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»مسيرة تأييد« من أهالي
المحرق بنجاح االنتخابات

] انطلقت مسيرة شعبية حاشدة بالسيارات جابت شوارع مملكة البحرين من المحرق 
وصوالً إلى قصر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

في الرفاع، وذلك ابتهاجاً بنجاح العرس الديمقراطي المتمثل في االنتخابات التكميلية.
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