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البحرين في الترتيب 46 عالمّيًا 
والثالثة خليجّيًا في »مؤشر الفساد«

العاهل ينّوه بالدور األميركي
في دعم الجهود الدولية إلحالل األمن

»الداخلية«: اعتراض المواكب
 الحسينية غير قانوني

الداخلية«: التعاقد مع خبير
 أميركي في مجال األمن والشرطة

ن مفوضًا بريطانيًا  البحرين تعِيّ
سابقًا إلصالح جهاز الشرطة

»تنظيم سوق العمل« توقف مديرين 
وموظفين 10 أيام بتهمة »ازدراء النظام«

جمعية أميركية تمنح المفصولين
جائزة الحريات األكاديمية في  واإلمارات(  قطر  )بعد  والثالثة خليجّياً  عالمّياً   46 الـ  الترتيب  في  البحرين  ] حلت 

مؤشر مدركات الفساد للعام 2011، بواقع 5.1 من 10 نقاط من درجات المؤشر.

] نوه عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خالل استقباله 
األميركي  بـ»الدور  كراجيسكي  توماس  البحرين،  لدى  األميركية  المتحدة  الواليات  سفير 

الفاعل في دعم الجهود الدولية إلحالل األمن واالستقرار الدوليين«.

] صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بأن ما شهدته بعض مواكب ذكرى عاشوراء 
قانوني وخروج عن  من تجاوزات من خطب وقصائد وهتافات سياسية هو تصرف غير 
روح هذه المناسبة الدينية، كما أن ما حدث من تصرفات فردية بالتعدي على الممتلكات 
للقانون  خرقاً  ُيعُدّ  الحسينية  للمواكب  وتعطيل  اعتراض  ومحاولة  والخاصة  العامة 

وخروجاً عن األعراف وال يخدم السلم األهلي. 

الداخلية  وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  صرح   [
من  االنتهاء  صدد  في  الوزارة  بأن  الحسن  طارق  العميد 
تيموني  جون  أول  الفريق  مع  للتعاقد  النهائية  المراحل 

كخبير في المجال األمني والشرطي.

مملكة  أن  البريطانية  »تليغراف«  صحيفة  ذكرت   [
البحرين عّينت مساعد المفوض السابق لشرطة العاصمة 
اإلصالح  عملية  على  لإلشراف  ييتس،  جون  البريطانية 
في جهاز الشرطة، إثر صدور توصيات اللجنة المستقلة 

لتقصي الحقائق.

] قررت هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، إيقاف عدد من 
المديرين والموظفين في الهيئة لمدة 10 أيام بتهمة »ازدراء النظام«.

 )MESA( قالت صحيفة التعليم العالي األميركية أن  جمعية دراسات الشرق األوسط [ 
للفصل  تعرضوا  الذين  والطلبة  لألكاديميين  األكاديمية  الحريات  جائزة  منح  قررت 
واالعتقال في جامعة البحرين والجامعات األخرى ومؤسسات التعليم العالي في البحرين 

نتيجة لتعبيرهم عن آرائهم السياسية.

»الوفاق« تتقدم بطلب إلصدار صحيفة يومية
] تقدمت جمعية الوفاق بطلب إلى هيئة شئون اإلعالم لتأسيس صحيفة يومية تتماشى 

مع رؤية الوفاق والمعارضة وبرامجهم السياسية.
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نائب الملك من المحرق: على الجميع
 احترام المناسبات الدينية

] دعا نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
إلى احترام المناسبات الدينية من الجميع لتظل البحرين مشرقة، مشدداً على أن البحرين 
الشمل  للِمّ  مناسبات  هي  الدينية  المناسبات  وأن  أهلها،  لكل  والمنيع  الواحد  البيت  هي 

والتعبير عن الوحدة الوطنية وعن تكاتف وتعاضد الجميع.


