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سلمان: متمسكون بالخيار السلمي في المطالبة بالحقوق
] أكد األمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في كلمته التي ألقاها في المهرجان 
الخطابي »الربيع العربي« الذي نظمته عدد من الجمعيات السياسية بقرية الحجر التمسك 

بالخيار السلمي في المطالبة بالحقوق.

لجنة حكومية لضمان متابعة تنفيذ مرئيات الحوار
بن  األمير خليفة  الملكي  السمو  الوزراء صاحب  ] صدر عن رئيس 
سلمان آل خليفة قرار رقم 78 للعام 2011 بتشكيل لجنة لضمان متابعة 

تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني.

»النيابة« تتنازل عن 3 تهم بحق 28 كادرًا طبيًا

العاهل في القاهرة: استقرار
مصر استقرار للجميع

تهم  عن  تنازلها  الجنائية  الصغرى  المحكمة  العامة  النيابة  أبلغت   [
على  والتحريض  كاذبة،  أنباء  إذاعة  النظام،  كراهية  على  التحريض 

االمتناع عن الواجبات الوظيفية، الموجهة بحق 28 من الكادر الطبي.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة: »مما الشك  البالد حضرة صاحب الجاللة  ] قال عاهل 
فيه أن استقرار مصر هو استقرار للجميع، وأننا نؤكد تطلعنا إلى تنمية التعاون الثنائي 
العالقات  لتكون  والمتغيرات  التطورات  لطبيعة  واالستجابة  التكامل  لتحقيق  وتطويره 

الثنائية عالقات استراتيجية«.
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اإلفراج عن نائب رئيس جمعية
المعلمين جليلة السلمان

»العمل«: تسوية أوضاع 1135 مفصواًل في »الخاص«

»الداخلية«: بيان »الصحة« نفى 
وفاة الديهي بسبب اعتداء األمن

»العدل األميركية« تمدد
تحقيقها بفساد »ألبا - ألكوا« 6 أشهر

] أفرجت السلطات األمنية عن نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان. 
سنوات   3 بالسجن  السلمان  على  االبتدائية  الوطنية  السالمة  محكمة  حكمت  قد  وكانت 
وذلك بتهمة استغالل إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة 

كالدعوة إلى اعتصام المعلمين وتهم أخرى.

رئيس  سمو  شكلها  التي  »اللجنة  إن  العمل  وزارة  قالت   [
الوزراء للتأكد من صحة اإلجراءات القانونية التي اتخذتها بعض 
الشركات والمؤسسات ضد بعض العمال الذين تغيبوا عن العمل 
إلى  مفصوالً  عاماًل   1135 إعادة  استطاعت  األحداث،  فترة  خالل 

وظائفهم«.

نفى  الصحة  وزارة  تصريح  بأن  الداخلية  وزارة  أكدت   [
ما ذهبت إليه جمعية الوفاق بأن سبب وفاة علي حسن علي 
حسين الديهي )78 عاماً( من منطقة الديه هو تعرض المتوفى 

لالعتداء من قبل قوة حفظ النظام.

] أبلغت وزارة العدل األميركية )التي تقوم بدور النيابة العامة في الواليات المتحدة( 
بأنها مددت تحقيقاتها في قضية فساد »ألبا - ألكوا« لمدة ستة أشهر.
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11 ألف حاج بحريني
أنهوا مناسك الحج بسالم

أو  إصابات  أية  ُتسجل  ولم  بسالم،  التمتع  مناسك حج  بحريني  حاج  ألف   11 أكمل   [
حوادث تعكر صفو أجواء الحج، رغم أن منطقة رمي الجمرات شهدت تواجد أعداد كبيرة 

من الحجاج، الذين تدافعوا، وأوشكوا أن يوقعوا حجاجاً على األرض.
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