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الملك يزور »الداخلية«: التضامن
الوطني هو السبيل لتوحيد الصف

] قال عاهل البالد القائد األعلى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خالل زيارة قام 
بها لوزارة الداخلية، إن »التضامن والتآزر بين أبناء الوطن والتحلي بروح المسئولية هما 
السبيل لجمع الكلمة وتوحيد الصف وتحقيق التطلعات واآلمال في الحياة الكريمة اآلمنة 

ألبناء الوطن جميعاً«.

مشيمع يعود للبحرين ويدعو لحوار بين المعارضة

ولي العهد: ليست هناك خطوط
حمراء في الحوار بين البحرينيين

صفوف  إلى  لينضم  البحرين،  إلى  مشيمع  حسن  حق  لحركة  العام  األمين  عاد   [
يد  في  المطلب  أن  اللؤلؤة، مؤكداً  دوار  التي يشهدها  البحرينية واالحتجاجات  المعارضة 

الجماهير المحتشدة في دوار اللؤلؤة، والتوافق بين مختلف القوى السياسية.

السبيل  الوطني هو  الحوار  أن  آل خليفة  األمير سلمان بن حمد  العهد سمو  أكد ولي   [
مائدة  أن تطرح على  القضايا يجب  أن جميع  الحالية، موضحاً  األزمة  للخروج من  الوحيد 
الحوار الوطني، وأنه ليست هناك خطوط حمراء في الحوار بين البحرينيين من خالل التوافق. 

فــــــــبـرايــــر26

فــــــــبـرايــــر28

تعديل وزاري يطال بـ 4 وزراء

أمر ملكي بإسقاط 25 % من أقساط 
المستفيدين من المشاريع اإلسكانية

] طال التغيير الوزاري أربعة وزراء هم: وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن 
عطية اهلل آل خليفة، وزير الصحة فيصل الحمر، وزير شئون الكهرباء والماء فهمي الجودر 

ووزير اإلسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، كما تم تعديل التشكيلة الوزارية.

وزير  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  أمر   [
اإلسكان مجيد العلوي بتنفيذ أمر جاللته بتخفيض األقساط الشهرية 
للمستفيدين من المشاريع اإلسكانية بنسبة 25 في المئة ويستفيد 

منها 35878 أسرة.

فــبراير25

فــبراير26

فــبراير27

سلسلة بشرية تعرقل انعقاد »الشورى« ساعتين
] احتشد اآلالف من شباب دوار اللؤلؤة مشكلين سلسلة بشرية أمام مجلس الشورى 

لالحتجاج على عدم إصدار المجلس أي بيان أو موقف إزاء التعاطي األمني مع األحداث.

فــــــــبـرايــــر28

أمير الكويت يثني على مبادرة الحوار في البحرين
] استقبل أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، ولي العهد سمو 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأثنى أمير الكويت على ما اتخذته البحرين إلقامة حوار 

وطني يضم مختلف األطياف. 
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»مسيرة الوحدة« تمتد من السلمانية لدوار اللؤلؤة
عنوان  تحت  سياسية  جمعيات  سبع  إليها  دعت  بمسيرة  كبيرة  حشود  شاركت    [

»الوحدة الوطنية«، ورددوا فيها شعار »وحدة وحدة بحرينية«.
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