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اعتصام نسائي حاشد للمطالبة باإلفراج عن المعتقالت

حشود تؤكد: مطالبنا ديمقراطية سلمية

للمطالبة  المقشع  بقرية  الوفاق  جمعية  نظمته  اعتصام  في  نسائية  حشود  شاركت   [
باإلفراج عن النساء المعتقالت على خلفية أحداث مجمع »سيتي سنتر«. 

] شددت خمس جمعيات سياسية )الوفاق، وعد، أمل، التجمع الوطني، اإلخاء( على أن 
انتخابية عادلة  الصالحيات ودوائر  كامل  المتمثلة في حكومة منتخبة وبرلمان  »مطالبها 

وقضاء مستقل، وأمن يشارك فيه الجميع هي مطالب وطنية ديمقراطية عادلة«.

األمم المتحدة ودول كبرى تعبر عن قلقها 
بشأن األحكام الصادرة ضد الطاقم الطبي

موظفاً   18 واألوقاف،  اإلسالمية  والشئون  العدل  بوزارة  المحاكم  إدارة  استدعت   [
التي  البحرين، للمثول أمام المحكمة الجنائية، وذلك على خلفية األحداث  يعملون بجامعة 

شهدتها البحرين خالل األشهر الماضية.

استدعاء 18 موظفًا بجامعة
البحرين للمحكمة الجنائية

] تصدرت البحرين األخبار العالمية وذلك على خلفية إصدار محكمة السالمة الوطنية 
الطبية وعدد آخر من  الكوادر  بالسجن ضد  بين 5 و15 سنة  ما  تتراوح  بالسجن  أحكاماً 

المتهمين في قضايا أمنية ترتبط باألحداث التي شهدتها البحرين.

سبتمبر30

ولي العهد يصدر قرارًا بإعادة
تشكيل مجلس إدارة »ممتلكات«

مجلس الوزراء: إجراءات دستورية
إلعادة النظر في الدوائر االنتخابية

»السالمة الوطنية« تحكم بالمؤبد
على 14 متهمًا بقتل باكستاني

»الداخلية« تمنع سلسلة »الوفاق« البشرية

االقتصادية صاحب  التنمية  مجلس  رئيس  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  عن  ] صدر 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم )3( لسنة 2011 بإعادة تشكيل 

مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة.

] وافق مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء على اتخاذ اإلجراءات الدستورية والقانونية 
الالزمة لتحقيق توافقات المحور السياسي من حوار التوافق الوطني ومنها نقل رئاسة المجلس الوطني 
مجلس  أعضاء  الختيار  معايير  ووضع  االنتخابية  الدوائر  في  النظر  وإعادة  النواب  مجلس  لرئيس 
الوزراء بحضور جلسات  النواب وإلزام  لمجلس  التشريعية والرقابية  الصالحيات  الشورى وزيادة 

مجلس النواب لمناقشة مواضيع وزاراتهم وتطوير آلية تضمن اإلسراع في التشريع.

فليفل،  راشد  العقيد حقوقي يوسف  البحرين  دفاع  بقوة  العسكري  العام  النائب  قال   [
بقتل  متهماً  لـ 14 شخصاً  بالمؤبد  االبتدائية أصدرت حكمها  الوطنية  السالمة  إن محكمة 

باكستاني، في الوقت حكمت 15 عاماً للمتهمين في قضية جامعة البحرين.

تم  الذي  التجمع  بمنع  قراراً  دينه  بن  مبارك  طارق  اللواء  العام  األمن  رئيس  أصدر   [
تقديم إخطار بشأنه عن عزم جمعية الوفاق القيام به بتنظيم سلسلة بشرية، مشيراً إلى 

أن قراره بالمنع أن اإلخطار الذي قدم بهذا الشأن تبين عدم استيفائه للشروط.
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ولي العهد: أوضحت لـ »الوفاق«
طبيعة عالقتنا بالسعودية

] تناول ولي العهد نائب القائد األعلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
السعودية، مستذكراً  العربية  البحرين بالمملكة  التي تربط مملكة  الحتمية  العالقة  خليفة 
بأنه قام شرح طبيعة العالقة بين البلدين في جميع اللقاءات التي أقامها مع جمعية الوفاق 

إبان األزمة.
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