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اعتماد 80 دوالرًا لبرميل النفط
العاهل يوجه إلنهاء تقديمفي الموازنة العامة ألول مرة

عدد من المحامين لمجلس التأديب

العاهل يقلد رواد العمل الوطني
أوسمة في ذكرى الميثاق

والشئون  العدل  وزير  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  وّجه   [
المحامين  من  عدد  تقديم  مسألة  إلنهاء  المناسبة  اإلجراءات  التخاذ  واألوقاف  اإلسالمية 

العمل  رواد  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  األعلى  القائد  البالد  عاهل  قلد   [
وأوسمة  خليفة  آل  سلمان  بن  عيسى  الشيخ  أوسمة  الملكية  الخاصة  والقوة  الوطني 
العمل  لميثاق  العاشرة  الذكرى  بمناسبة  االحتفال  في  وذلك  الكفاءة  وأوسمة  البحرين 

الوطني الذي أقيم في قصر الصخير.

انسحاب هيئة دفاع أخرى
العاهل يوجه للبدء في إنشاء من محاكمة »المخطط اإلرهابي«

مدينتين سكنيتين جديدتين

العاهل يوجه لصرف مبلغ
1000 دينار لكل أسرة بحرينية

»اإلسكان«: مناقصة لبناء
 500 وحدة في المدينة الشمالية

ولي العهد يدشن مشروع
 444 وحدة سكنية في المالكية

إحالة 19 محاميًا لـ »المجلس التأديبي«

»البلديات« تسلم مخطط »مرسى السيف« 

رئيس الوزراء يوجه بتوزيع 1000 وحدة

] أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن السعر التقديري الذي تم اعتماده 
ألسعار النفط في الموازنة بلغ 80 دوالراً للبرميل.

] انسحبت هيئة المحامين المنتدبة من قبل وزير العدل للدفاع عما يسمى بـ »متهمي 
المحكمة  هيئة  فيه  أحالت  الذي  الوقت  في  المحاكمة،  جلسة  خالل  اإلرهابي«  التخطيط 

] وجه عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكومة إلى البدء الفوري في الكبرى الجنائية 19 محامياً منتدباً للدفاع عن المتهمين إلى وزير العدل.
إنشاء مدينتين سكنيتين جديدتين شرق سترة وشرق الحد.

] وجه عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى صرف مبلغ ألف دينار 
لكل أسرة بحرينية.

المالية واالقتصادية بمجلس  الشئون  أبلغ لجنة  ] علمت »الوسط« أن وزير اإلسكان 
النواب خالل اجتماعه بهم بأن الوزارة طرحت مناقصة لبناء 500 وحدة سكنية في المدينة 

الشمالية لتكون أولى الوحدات في المدينة.

خليفة  آل  علي  بن  خالد  الشيخ  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  استبق   [
عن  الثانية  الدفاع  هيئة  بإحالة  اإلرهابي«،  المخطط  »متهمي  بـ  يسمى  ما  محاكمة  جلسة 

المتهمين، )19 محامياً منتدباً( إلى المجلس التأديبي إثر اتهامهم بـ »إعاقة سير العدالة«.

] كشف مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن تسلمه من وزارة شئون البلديات والتخطيط 
المقرر دفان مساحة تزيد عن 2.3  التفصيلي لمشروع مرسى السيف  العمراني، المخطط 

مليون متر مربع لصالحه قبالة سواحل 4 قرى بالمنطقة الشمالية.

] وّجه رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمباشرة توزيع 1000 وحدة 
سكنية تم االنتهاء من األعمال اإلنشائية فيها بعد استكمال الخدمات المتصلة بها وبخاصة 

الكهرباء والماء وغيرهما من أجل أن تكون جاهزة للتسليم للمستفيدين منها بأسرع وقت.

] دشن ولي العهد نائب القائد األعلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة مشروع المالكية اإلسكاني ووضع حجر األساس للمشروع الذي سيضم 444 وحدة 

سكنية ستنفذ على مرحلتين.
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قتيل وأكثر من 30 مصابًا
في مسيرات احتجاجية بالبحرين

العاهل يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في سقوط ضحايا

علي  الشاب  وفاة  عن  البحرين  في  عديدة  مناطق  عمت  التي  االحتجاجات  أسفرت   [
عبدالهادي مشيمع، )21 عاماً(، من الديه، بعد تعرضه إلصابات في مختلف مناطق جسمه 
أكثر من 30 شخصاً  كما تعرض  - بحسب شهود عيان - صدره.  اخترق  الذي  بالشوزن 

إلصابات متفرقة كان معظمها إصابات بالشوزن والرصاص المطاطي.

جاللة  البالد  عاهل  كلف   [
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
تشكيل  العريض  سالم  جواد 
األسباب  لمعرفة  خاصة  لجنة 
التي أودت بحياة القتيلين علي 
وفاضل  مشيمع  عبدالهادي 
في  توفيا  اللذين  المتروك 
الحوادث المتفرقة التي شهدتها 

البحرين. 

فــــــــبـرايــــر14
البحرين تشهد »خميسًا داميًا« 

بسقوط أربعة من مواطنيها
] سقط أربعة مواطنين جراء االحتجاجات التي شهدتها البحرين وهم محمود مكي، )21 
عاماً(، وعلي خضير )58 عاماً(، وعيسى عبدالحسن، )61عاماً(، وعلي أحمد عبداهلل المؤمن، 

)22 عاماً( وذلك بعد فض قوات االمن لالعتصام بدوار مجلس التعاون.

فــبراير17

»قيادة دفاع البحرين« تعلن
انتشار قوات عسكرية في المنامة

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بياناً أسمته »رقم 1« أعلنت فيه انتشار  ] أصدرت 
قوات عسكرية في محافظة العاصمة.

فــــــــبـرايــــر17

وزراء خارجية التعاون
يؤكدون دعمهم الكامل للبحرين

دورته  اجتماع  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  الوزاري  المجلس  عقد   [
التعاون  الوزاري وقوف دول مجلس  المجلس  أكد  المنامة، حيث  الثالثين في  االستثنائية 
لمملكة  الكامل  دوله، مؤكدين دعمهم  أي من  له  تتعرض  أي خطر  في مواجهة  واحداً  صّفاً 
في  تحدثت  خليفة  ريم  الصحافية  وكانت  ودفاعّياً.  وأمنّياً  واقتصادّياً  سياسّياً  البحرين 
وزير  مع  خليفة  آل  أحمد  بن  خالد  الشيخ  الخارجية  وزير  عقده  الذي  الصحافي  المؤتمر 
حمد  التعاون  لمجلس  العام  واألمين  نهيان  آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  اإلمارات  خارجية 

العطية ودعت فيه إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع األحداث.

فــــــــبـرايــــر17

المتروك ثاني ضحايا االحتجاجات
] توفي الشاب فاضل سلمان متروك )31 عاماً( جراء اصابته بطلقات الشوزن في مناطق مختلفة 

من جسمه أثناء مشاركته في تشييع جنازة الضحية األول علي عبدالهادي مشيمع )21 عاماً(.

فــــــــبـرايــــر15

»الوفاق« تعلق نشاطها البرلماني

حشود تعتصم في دوار اللؤلؤة

] علقت كتلة »الوفاق« النيابية نشاطها البرلماني احتجاجاً على استخدام العنف ضد 
المتظاهرين المطالبين بإصالحات سياسية.

البحرينية،  األعالم  رافعين  اللؤلؤة،  دوار  وسط  في  المواطنين،  من  اآلالف  احتشد    [
والفتاٍت تدعو إلى القيام بإصالحاٍت سياسية ومعيشية، إذ تداعى المواطنون رجاالً ونساء 
وأطفاال في المنطقة المذكورة مشكلين تجمعاً حاشداً ورددوا شعاراٍت تؤكد اللحمة الوطنية 

والمطالبة بإصالحات جذرية، وإطالق سراح الموقوفين على خلفية قضايا سياسية.
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ولي العهد يطلق مبادرة للتهدئة والحوار مع الجميع
بإطالق  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  سمو  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  بادر   [

مبادرة للتهدئة والحوار للجلوس على طاولة الحوار مع الجميع ومن دون استثناءات.

فــــــــبـرايــــر18

استخدام القوة لتفريق تظاهرة متجهة  إلى »دوار اللؤلؤة«
من  انتهائهم  بعد  توجهوا  المواطنين  من  جمعاً  بالقوة  للجيش  تابعة  قوات  فّرقت   [

»كسار« عزاء الشاب علي عبدالهادي مشيمع )21 عاماً( في الديه  إلىدوار اللؤلؤة.

ولي العهد يأمر بسحب جميع القوات 
العسكرية واألمنية من شوارع البحرين

حمد  بن  سلمان  األمير  سمو  البحرين  دفاع  لقوة  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  أمر   [
آل خليفة بسحب جميع القوات العسكرية واألمنية من شوارع البحرين وذلك بأثر فوري.

فــــــــبـرايــــر19

شباب »دوار اللؤلؤة« يعاودون اعتصامهم
المطالبين بإصالحات سياسية ودستورية  المتظاهرين  ] استأنف عشرات اآلالف من 
وقوات  الجيش  انسحاب  عقب  وذلك  اللؤلؤة،  بدوار  مجدداً  اعتصامهم  البالد،  في  واسعة 

مكافحة الشغب من الدوار والمنطقة المحيطة به.

فــــــــبـرايــــر19

األطباء يطالبون السماح لسيارات اإلسعاف بمعالجة الجرحى
] وقع عدد كبير من أطباء مجمع السلمانية الطبي، عريضة بأسمائهم، يطالبون عدم 

منع سيارات اإلسعاف من الذهاب إلنقاذ الجرحى.

فــــــــبـرايــــر17

»الوفاق« تنسحب »كليًا ونهائيًا« من مجلس النواب
] أعلنت كتلة الوفاق النيابية التي تضم 18 نائباً من أصل 40 
احتجاجاً  البحريني  النواب  مجلس  من  ونهائياً«  »كلياً  انسحابها 

على المعالجة األمنية لألحداث.
فــبراير17

استمرار تعطل المدارس... و»التربية« 
تلجأ لمتقاعدين ومتطوعين لسد النقص

الحكومة تدعو إلى التهدئة
وتؤكد حرصها على تلبية مطالب الشعب

استمر اعتصام آالف المعلمين والمعلمات والطلبة المتضامنين 
مع مطالب دوار اللؤلؤة وتعطلت الحركة التعليمية، فيما عمدت 
وزارة التربية والتعليم إلى اللجوء للمتقاعدين والمتطوعين لسد 

النقص في المدارس.

] دعا مجلس الوزراء إلى السمو بالوطن فوق كل اعتبار، وأن 
مؤكداً  بالتهدئة،  التاريخية  الوطنية  مسئوليته  الجميع  يتحمل 

حرص الحكومة على تلبية مطالب الشعب.

فــبراير20

فــبراير20

فــــــــبـرايــــر18
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رصاصة تنهي حياة عبدالرضا

ولي العهد يلتقي أعضاء
وفد الوساطة الكويتية

] ثالثة أيام قضاها الشاب عبدالرضا محمد حسن بوحميد )32 عاماً( في وحدة العناية 
المركزة بمجمع السلمانية الطبي، إذ أعلن األطباء مقتله متأثراً بطلقة الرصاص الحي التي 

استقرت في رأسه.

مسيرتان حاشدتان من »السلمانية« 
و»السيف« باتجاه »اللؤلؤة«

حشود ضخمة تحّيي شهداء البحرين

ليلة حاشدة في »الفاتح واللؤلؤة«

 ] خرجت حشود كبيرة في مسيرتين األولى من إشارات السلمانية باتجاه دوار اللؤلؤة 
اإلصالح  مطالب  دعم  عن  تعبيرا  وذلك  اللؤلؤة.  دوار  باتجاه  السيف  تقاطع  من  والثانية 

وتغيير الحكومة.

] حّيت مسيرة حاشدة شهداء البحرين، في يوم دعت إليه سبع جمعيات سياسية »وفاًء 
التجاري  البحرين  مجمع  أمام  من  تنطلق  أن  لها  ُخطط  التي  المسيرة  وكانت  للشهداء«. 
شارع  إلى  امتدت  ما  سرعان  اللؤلؤة  بدوار  الجماهيري  االعتصام  ساحة  باتجاه  )جيان( 

خليفة بن سلمان الذي اكتظ بالمشاركين في المسيرة وصوالً إلى دوار اللؤلؤة. 

فــــــــبـرايــــر25

فــــــــبـرايــــر20

اإلفراج عن السجناء من ضمنهم »مجموعة الـ 25«

حداٌد رسمٌي وشعبٌي على شهداء البحرين

] بدأت وزارة الداخلية باإلفراج عن السجناء السياسيين، من 
بينهم مجموعة الـ»25«، وذلك تنفيذاً لألمر الملكي باإلفراج عنهم 

وتوقيف المحاكمات.

] أعلن الديوان الملكي يوم حداد على أرواح ضحايا البحرين، 
أعلنوا  قد  العلماء  كبار  األخيرة. وكان  األحداث  في  الذين سقطوا 
الشهداء  أرواح  على  حداد  يوم  هو  هذا،  أن  لهم،  سابق  بيان  في 

الذين سقطوا في األحداث األخيرة التي وقعت في دوار اللؤلوة.

فــبراير22

فــبراير25

] شهدت البحرين اعتصامين كبيرين األول أمام مركز الفاتح اإلسالمي بثه تلفزيون البحرين 
على الهواء مباشرة، والثاني في دوار اللؤلؤة الذي استمر ليومه الثالث على التوالي.

وكان الشيخ عبداللطيف المحمود خطب في الحشود أمام الفاتح، مبدياً أسفه للدماء التي 
سالت، ومطالباً »بمحاسبة المتسببين عن إهراق دماء أبناء الوطن«.

فــــــــبـرايــــر21

فــــــــبـرايــــر22

فــــــــبـرايــــر22

وفداً  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  سمو  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  استقبل   [
كويتياً يضم مستشار سمو أمير الكويت الشيخ صباح األحمد، زار البحرين ضمن مساع 

حميدة لتحريك الحوار بين القيادة السياسية والمعارضة.
إلى ذلك قال سمو ولي العهد لـ »الوسط«: »إننا بحاجة الى التهدئة لتحقيق التقارب في 

وجهات النظر قدر المستطاع، وإن شاء اهلل، وبتعاون الجميع نستعيد الثقة مع الجميع«.
وأضاف ولي العهد »أنا فاهم ومتفهم ألسباب عدم الثقة الحالية التي نتجت عنها األزمة 

الحالية، ولكن نستطيع استعادة هذه الثقة، ونسير قدماً نحو ما تستحقه البحرين«.
الغريفي  عبداهلل  والسيد  قاسم  أحمد  عيسى  الشيخ  من  بكل  الكويتي  الوفد  التقى   كما 
والشيخ علي سلمان، وعاد إلى الكويت مساء لينقل إلى أمير الكويت نتائج ما توصل إليه 

من وجهات نظر تقريبية.
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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. 

مــــــــــــــارس1

»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«.

مــــــــــــــارس1
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اإلمارات تدعو لالستجابة لمبادرة ولي العهد للحوار
]  شدد رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خالل استقباله ولي العهد 
سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة على دور الشباب والفئات األخرى في االستجابة إلى 

دعوة سمو ولي العهد لجلوس مختلف األطياف والتوجهات واآلراء على طاولة الحوار.

قطر تدعم مبادرة ولي العهد للحوار
جانب  إلى  تقف  التي  قطر  أن  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  قطر  دولة  أمير  أكد    [
يشمل  وطني  حوار  لعقد  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  سمو  العهد  ولي  طرحه  ما 
التي  للخطوات  التامة  ومؤازرتها  دعمها  تقدم  فإنها  الجميع  يطرحها  التي  الموضوعات 

اتخذت لحفظ األمن واالستقرار.

األمير نايف: أمن البحرين ال يتجزأ عن أمن السعودية
]  أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي األمير نايف بن 
عبدالعزيز أن أمن واستقرار البحرين ال يتجزأ عن أمن واستقرار السعودية، جاء ذلك خالل 

استقباله ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

تجمع »الفاتح« يطرح حزمة مطالب

مشروع »مارشال خليجي«
لدعم البحرين وسلطنة عمان

مسيرة »الداخلية« تطالب بإطالق باقي السجناء

]  شدد رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود على أهمية الحوار 
بين القوى السياسية ونظام الحكم، وذلك في تجمع حاشد بجامع الفاتح اإلسالمي.

على  يركز  خليجي«  »مارشال  مشروع  إلطالق  الخليجي  التعاون  مجلس  يستعد    [
تحسين الظروف المعيشية في البحرين وسلطنة عمان اللتين تشهدان حركات احتجاجية.

]  طالبت مسيرة الشباب المحتجين من دوار اللؤلؤة، والتي توجهت إلى مبنى وزارة 
الداخلية بسرعة إطالق سراح باقي المعتقلين.

مــــــــــــــارس2

مــــــــــــــارس2

مــــــــــــــارس2

مــــــــــــــارس2

مــــــــــــــارس2

مـــــارس2
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»الداخلية«: شجار في مدينة حمد 
استدعى تدخاًل لتهدئة الوضع

منحة كويتية للبحرين دفعتها
األولى 40 مليون دينار بحريني

6 جمعيات سياسية تسلم
ولي العهد رؤيتها بشأن الحوار

]  ذكرت وزارة الداخلية أن شجاراً وقع بمدينة حمد بين مواطنين ما استدعى تدخل 
للمساهمة  الشمالية  النواب ومحافظ  الوضع وتواجد عدد من  للسيطرة على  األمن  قوات 

في التهدئة.

 ]  أقر مجلس الوزراء الكويتي تقديم منحة كويتية الى البحرين على دفعات، وستبلغ 
الدفعة األولى 40 مليون دينار بحريني، بحسب ما نقلت صحيفة »القبس« الكويتية.

]  قالت 6 جمعيات سياسية معارضة )الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، اإلخاء 
الوطني، التجمع الوطني( إنها أرسلت خطاباً لسمو ولي العهد بشأن رؤيتها للحوار الوطني، 

مبدية  استعدادها للمساهمة في إخراج البالد من االزمة التي تمر بها. 

العاهل للحرس الوطني: مسيرة اإلصالح مستمرة
زيارته  خالل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  األعلى  القائد  البالد  عاهل  أكد    [

للحرس الوطني أن مسيرة اإلصالح مستمرة بعون اهلل وبتكاتف أهل البحرين كافة.  

مــــــــــــــارس3

جامعة البحرين تدخل على خط االحتجاجات
وطالبات  طالب  خرج  إذ  الطالبية،  االحتجاجات  خط  على  البحرين  جامعة  دخلت    [ 
الجامعة في مسيرة حاشدة جابت الحرم الجامعي بالصخير، ورفعت مطالبات باإلصالح 

السياسي.

»قوة الدفاع«: البوفالسة ارتكب محظورًا 
في قوانيننا وتم تقديمه للمحاكمة 

]  كشف مصدر مسئول في القيادة العامة بقوة دفاع البحرين بأن محمد البوفالسة من 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  تم  فقد  عليه  وبناء  المحظورات،  أحد  ارتكب  منتسبيها 

بحقه وذلك بتقديمه للمحاكمة بعد مشاركته المحتجين في دوار اللؤلؤة.

مساعد كلينتون يؤكد تأييد أميركا لمبادرة ولي العهد 
]  وجه مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشئون الشرق األدنى جيفري فيلتمان نداء 
للمحتجين في دوار اللؤلؤة، مبلغاً إياهم بأن اإلدارة األميركية واثقة من مبادرة الحوار التي 

أعلن عنها سمو ولي العهد.

مـــــارس3مــــــــــــــارس3

مـــــارس3

مــــــــــــــارس3

مــــــــــــــارس4

مــــــــــــــارس3
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]  أكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية 
حوار  في  المحمود  عبداللطيف  الشيخ 
مستعد  أنه  »الوسط«  معه  أجرته 
اللؤلؤة  دوار  في  المعتصمين  لزيارة 
الشيخ  بصحبة  ولكن  الشباب  لنصح 
عيسى قاسم، كما أكد أنه يدعم تفعيل 
الملكية الدستورية ولكن بالتوافق بين 

مختلف األطراف.

نائب  العهد  ولي  قال    [
األمير  سمو  األعلى  القائد 
في  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
تلفزيون  معه  أجراها  مقابلة 
البحرين لن  أن  البحرين »أؤكد 
كانت  الذي  الوضع  إلى  ترجع 
في  المؤكد  الشيء  ألن  عليه، 
اليوم نحن  التغيير،  الحياة هو 
نبادر  ألن  جداً  ماسة  حاجة  في 
نسبق  وأن  التغيير  هذا  في 
هذه  في  والتصعيد  المشاعر، 
اللحظة الشيء الوحيد الذي هو 
في  البلبلة  يكثر  أنه  يحققه هو 

المجتمع ويزيد المشاكل«.

سلسلة بشرية من »الفاتح« إلى »اللؤلؤة«
 ]  عبرت حشود من المواطنين عن رفضها للتقسيم الطائفي بين أبناء البحرين وذلك 
من خالل مشاركتها في سلسلة بشرية مناهضة للطائفية نظمها شباب دوار اللؤلؤة بدءاً 

من جامع الفاتح وصوالً إلى دوار اللؤلؤة.

طوق بشري يحيط بمجلس الوزراء 
]  طوقت حشود بشرية مجلس الوزراء في قصر القضيبية، وذلك لمدة ثالث ساعات، 

احتجاجاً على استمرار الحكومة في عملها رغم أصواتهم التي تنادي بتغييرها.

تظاهرة حاشدة تطالب بتغيير الحكومة 
ومسيرتان تلتقيان أمام »اإلعالم«

 ]  طالبت مسيرة حاشدة انطلقت بالقرب من »السكرتارية« باتجاه دوار اللؤلؤة بتغيير 
مسيرتين  في  المواطنين  من  اآلالف  شارك  كما  جديدة،  وطنية  حكومة  وتشكيل  الحكومة 
خرجت األولى قرب وزارة العمل، فيما خرجت األخرى بالقرب من »دوار اإلحصاء« والتقتا 
بالطرح  بالحيادية  الهيئة  لمطالبة  وذلك  عيسى،  بمدينة  اإلعالم  شئون  هيئة  بوابة  أمام 

وعدم تأجيج الصراع بين المواطنين.

مــــــــــــــارس4

وزير الداخلية يعلن تفعيل
خطة لتوظيف 20 ألف موظف

]  أعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة خطة لتوظيف 
20 ألف موظف في الوزارة، الفتاً إلى أن جميع الوظائف ستكون عسكرية.

مـــــارس5

مـــــارس6

مـــــارس6

مــــــــــــــارس6مــــــــــــــارس5

المحمود: مستعد لزيارة دوار اللؤلؤة مع 
الشيخ عيسى قاسم

ولي العهد: البحرين لن ترجع
إلى الوضع الذي كانت عليه
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حشود تحيط بـ »التحقيقات الجنائية« 
داعمة  بالعدلية في مسيرة  الجنائية  التحقيقات  إدارة  مبنى  لَفّت حشود جماهيرية    [
للمطالب التي ترفع في دوار اللؤلؤة، ورفع المشاركون خالل المسيرة الكثير من المطالب 
الشعب،  الحكومة من  انتخاب  الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة، وضمان  يتصدرها تغيير 

والعمل على تعديل الدستور بما يلبي طموحات الشعب البحريني.

مــــــــــــــارس7

المحمود: نطالب بتعديالت
دستورية ولسنا مع استقالة الحكومة

اعتداء على 6 شبان وسيارة إسعاف في البسيتين

تمسك  التجمع  أن  المحمود  عبداللطيف  الشيخ  الوطنية  الوحدة  تجمع  رئيس  أكد    [
بموقفه الرافض الستقالة الحكومة، كما أكد تمسكه بدستور 2002.

]  شهدت منطقة البسيتين معركة بين متجمعين بإحدى الساحات وستة شبان كانوا في 
سيارتهم. وقال شاهد عيان لـ »الوسط« إن ماحدث يشبه »معركة استخدمت فيها العصي 
الذين  الشبان  من  كبيرة  أعداد  وجود  »الوسط«  ورصدت  والسيوف«.  الحديد  واألسياخ 
المرور  رجال  أغلق  فيما  مكثف،  أمني  انتشار  وسط  واألسياخ  العصي  بأيديهم  يحملون 

جميع المنافذ المؤدية إلى الموقع.

السفارة األميركية لـ »محتجين«: نؤيد 
مبادرة ولي العهد للحوار المصنوع بحرينيًا 

وزير اإلسكان: بناء 50 ألف
وحدة سكنية بمليارين خالل 5 أعوام 

واشنطن  لمطالبة  بالمنامة  األميركية  السفارة  أمام  البحرينيين  عشرات  تظاهر    [
بالضغط على الحكومة البحرينية إلجراء إصالحات سياسية، وأصدرت السفارة األميركية 
لنزع  البحرين  اتخذتها  التي  الخطوات  تدعم  األميركية  الحكومة  »إن  فيه:  قالت  توضيحاً، 

فتيل التوترات وتشيد بمبادرة ولي العهد لتعهده بإجراء حوار وطني شامل«.

في  سكنية  وحدة  ألف   50 لبناء  مشروع  عن  العلوي  مجيد  اإلسكان  وزير  كشف    [
مختلف مناطق البحرين خالل السنوات الخمس المقبلة، بكلفة تصل إلى ملياري دينار.

العاهل: نتطلع إلى مبادرة الجميع
بالحوار لتحقيق األهداف المشتركة

من  عدداً  استقباله  لدى  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  أعرب    [
المواطنين عن تطلعه إلى مبادرة الجميع إلى االلتقاء حول طاولة الحوار الوطني للوصول 

إلى األهداف المشتركة.

مــــــــــــــارس7مــــــــــــــارس7

مــــــــــــــارس7

مــــــــــــــارس7
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4 جمعيات ترسل مرئيات الحوار إلى ولي العهد
]  أكدت 4 جمعيات سياسية هي )التجمع الوطني الدستوري، وميثاق 
من  انتهت  أنها  الوطني(  والحوار  اإلسالمي،  والصف  الوطني،  العمل 

مرئياتها حول الحوار الوطني وتم إرسالها الى ديوان سمو ولي العهد.

ولي العهد: نعمل على تعزيز العدالة االجتماعية 
]  قال ولي العهد نائب القائد األعلى سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة خالل استقباله 
عدداً من الوزراء: »إننا نضع المصلحة العامة نصب أعيننا ونعمل جادين على تعزيز مبدأ 

العدالة االجتماعية وخلق مستقبل أفضل ألبناء البحرين«.

أهالي البسيتين وسماهيج والدير
ُيصّفون النفوس ويتعاهدون على التعايش

»مجلس التعاون« يخصص 10 مليارات دوالر للبحرين

المواطنين  من  لقاء جمع عدداً  البسيتين وسماهيج والدير في  أهالي منطقة   ]  طوى 
التعايش  الكرميتين صفحة شائبة معلنين عن بدء صفحة جديدة يضمنها  الطائفتين  من 
تفكيك  أجل  من  البعض  يطلقها  التي  المغرضة  والدعوات  واإلشاعات  الفتن  ونبذ  السلمي 

المجتمع بأكمله ألغراض واهية.

 ]  قرر المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسيس برنامج 
التنمية الخليجي، وخصص فيه مبلغ 20 مليار دوالر على مدى عشر سنوات، 10 مليارات 
دوالر منها لمشاريع التنمية في مملكة البحرين و10 مليارات دوالر لمشاريع التنمية في 

سلطنة عمان.

»الوحدة الوطنية« وجمعيات
المعارضة يتفقون على تهدئة األوضاع 

مستشار األمن القومي البريطاني يشدد على 
اإلسراع في الحوار الوطني من دون شروط مسبقة

المحمود يطالب الدولة بتطبيق القانون 
ويدعو الداخلية إلى »كشف الحقائق«

]  أكد مستشار األمن القومي بالمملكة المتحدة، بيتر ريكتس خالل لقائه جاللة الملك 
وسمو ولي العهد، دعم بالده للحوار الوطني الشامل الذي هو الطريق الصحيح لحل جميع 
األمور والقضايا، مشدداً على أهمية اإلسراع في هذا الحوار من دون وضع شروط مسبقة 

بما يساعد على نجاح هذا الحوار.  

 ]  حذر رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف آل محمود من االنجرار إلى 
دعوات التصادم والطائفية والفتنة، مشدداً تحذيره في الوقت ذاته من وجود »فئة« تريد 

تعطيل الحوار وترغب في أن يقع االصطدام.

 ]  دعت الجمعيات السياسية المعارضة جميع المواطنين إلى االبتعاد عن أي مكان أو 
تجمع يمكن أن يقّرب من االحتكاك الطائفي، وعدم االستجابة ألية دعوة تقوم على األساس 

المذهبي أو الطائفي.

مــــــــــــــارس9مــــــــــــــارس8

مــــــــــــــارس8

مــــــــــــــارس9

مــــــــــــــارس9

الحكم على البوفالسة بالسجن مـــــارس8
شهرين وإيداعه سجن القرين

يوسف  محمد  المواطن  على  شهرين  بالسجن  حكماً  العسكرية  المحكمة  أصدرت    [
البوفالسة، وأودعته في سجن القرين العسكري.

مـــــارس9

مــــــــــــــارس10
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المحمود يطالب بلجنة تحقيق في شكاوى »الصحة« 
] طالب رئيس تجمع الوحدة الوطنية والناطق الرسمي له الشيخ عبداللطيف المحمود 
»بتكوين لجنة من الحقوقيين والمحامين المستقلين المحايدين، للتحقيق في قضايا تؤكد 
تقاعس الطواقم الطبية والمسعفين عن أداء واجبهم نحو المواطنين«  في اللقاء الجماهيري 
الذي أعده النائب علي أحمد عبداهلل بالتنسيق مع »شباب الوطن« في الساحة المقابلة لمقر 

جمعية األصالة بالبسيتين.

هلع وإصابات في »ثانوية سار«
وتوتر أمني ينتهي بإغالق المدرسة

لثماني  إصابات  بعد  وذلك  تحقيق  فتح  مع  للبنات  الثانوية  سار  مدرسة  أغلقت    [ 
والتعليم  التربية  وزارة  قررت  الذي  الوقت  في  المدرسة،  شهدته  أمني  توتر  إثر  طالبات 

أمس إغالق المدرسة بشكل مؤقت.

الجمعيات السياسية تتمسك بـ »المجلس 
التأسيسي« المنتخب للتحاور وإنهاء األزمة

القومي،  التجمع  اإلخاء،  التقدمي،  المنبر  الوفاق،  السياسية )وعد،  الجمعيات  اتفقت    [ 
التجمع الوطني( على تمسكها قبل الدخول في حوار وطني بانتخاب مجلس تأسيسي يمثل 

أبناء الشعب البحريني كافة يتم من خاللها الحوار على جميع القضايا المطروحة.

مــــــــــــــارس10

مــــــــــــــارس10

مــــــــــــــارس10

المعارضة تؤكد وحدتها وتدعو
المواطنين إلسقاط »الورقة الطائفية«

المدني  المجتمع  ومؤسسات  من جمعيات وحركات سياسية  المعارضة  قوى  أكدت   [
قيادات  وشدد  بينها.  جوهرية  خالفات  وجود  عن  حديث  أي  رافضة  وتماسكها،  وحدتها 
وممثلو الجمعيات السياسية، وعدد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني على الوحدة 
الحرية  الشعب  لهذا  يريد  ال  من  عليها  »يراهن  التي  الطائفية  ورقة  وإسقاط  الوطنية 

والكرامة«، كما ذكروا.  في المهرجان الخطابي في دوار اللؤلؤة.

مــــــــــــــارس10

مسيرة تنتهي بإصابات

وزير الدفاع األميركي يصل المنامة 
لدعم اإلصالحات السياسية

] أصيب عدد غير قليل من األشخاص إصابات مختلفة معظمها اختناق، باإلضافة إلى 
الرضوض والكدمات وجروح بعد مسيرة كانت تنوي التوجه نحو الديوان الملكي.

]  قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس وصل إلى 
في  السياسية  اإلصالحات  طريق  في  السير  على  البحرينيين  القادة  لمساعدة  البحرين 

الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات.

11
ارس

مـــــ
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حشود تعتصم أمام قصر الصافرية 

»هيومن رايتس ووتش« تطالب  السلطات 
بالكشف عن سبب احتجاز البوفالسة

ولي العهد: أي اتفاق عبر
الحوار سيطرح لالستفتاء الشعبي

]  وصلت مسيرة حاشدة لمحتجين قصر الصافرية بالقرب من منطقة شهركان من دون 
التي اعتادوا عليها، كما رفع  أية مواجهات أمنية. ورفع المشاركون في المسيرة مطالبهم 

المشاركون في المسيرة أعالم البحرين.

دفاع  قوة  ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  طالبت   [
البحرين باإلعالن على المأل وعلى الفور عن سبب احتجاز 
السلطات  أن  إلى  مشيرة   ، الدفاع  بقوة  سابق  ضابط 
فبراير/   15( في  البوفالسة  محمد  احتجزت  العسكرية 
منتقداً  اللؤلؤة  دوار  في  تحدث  أن  بعد   ،)2011 شباط 
ان  »الوسط«  علمت  والذي  للمتظاهرين،  داعماً  الحكومة 
في  حالياً  وهو  ضده،  صدر  قد  شهرين  بالسجن  حكماً 
سجن القرين. من جهته قال نائب المدير التنفيذي لقسم 
رايتس  »هيومن  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
على  الطويل  البحرين  صمت  »إن  ستورك:  جو  ووتش« 
في  اإلخفاق  واستمرار  البوفالسة  محمد  ومكان  مصير 
تفسير سبب احتجازه ُيظهر أن السلطات حبسته لمجرد 

أنه لم يعجبها ما فعله في دوار اللؤلؤ«.

]  أبلغ ولي العهد سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة الصحافيين المرافقين لوزير 
الدفاع األميركي روبرت غيتس أنه يؤيد إجراء استفتاء على أي اتفاق يتم التوصل اليه مع 

المعارضة عبر الحوار الوطني.

اآلالف يحتشدون من »السيف« لـ »اللؤلؤة«

»تجمع الوحدة الوطنية« يطالب بحل جمعية المعلمين 
وتقديم »أطباء« إلى النيابة بتهمة التمييز الطائفي

»األمم المتحدة« و»العفو الدولية« تبديان قلقهما 
من تهديدات لناشطين حقوقيين بحرينيين

ضون للناس مجهولون يتعَرّ
في الطرقات بالضرب وتكسير السيارات

مجمع  من  بالقرب  بدأت  حاشدة  مسيرة  في  المواطنين  من  اآلالف  عشرات  احتشد    [
السيف التجاري وانتهت عند دوار اللؤلؤة بالمنامة تلبية لنداء الجمعيات السياسية السبع 

للمطالبة بتغييرات دستورية«.

]  طرح »تجمع الوحدة الوطنية« في لقاء مع أهالي الرفاع مطالب عديدة شملت في مجملها 
وفي كلمة التجمع، تمثلت بحل جمعية المعلمين وإحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة، كما 

دعا إلى »تقديم من خاَن أمانته من األطباء إلى النيابة العامة بتهمة التمييز الطائفي«.

المفوض  مكتب  »تلقى  للصحافيين  كولفيل  روبرت  المفوضية  باسم  المتحدث  وقال   [
االجتماعية  الشبكات  مواقع  على  وزعت  رسالة  بأن  شكوى  اإلنسان  لحقوق  السامي 

اإللكترونية تدعو إلى قتل وتصفية مدافعين عن حقوق اإلنسان في البحرين«.

]  ظهرت مجموعات مجهولة انتشرت على المنافذ المؤدية إلى عدد من المناطق، تقوم 
بعمليات تفتيش وسرقة لمقتنيات المواطنين، والضرب وتكسير السيارات.

مــــــــــــــارس11
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مصور »}« المخرق يتعرض للضرب
]  تعَرّض المصور الصحافي بصحيفة »الوسط« محمد المخرق إلى الضرب بالهراوات 

واأليدي والركل باألرجل والشتم، أثناء تصويره االعتصام أمام المرفأ المالي.

»الوحدة الوطنية« و»الجمعيات السبع« 
يطالبان األهالي إعادة السلم األهلي

هجوٌم في »الجامعة«
ووقف الدراسة إلشعار آخر

مهاجمة مقر »وعد« بالمحرق

المنبر  وعد،  )الوفاق،  السبع  السياسية  والجمعيات  الوطنية  الوحدة  تجمع  ناشد    [
لقاء  بعد  المواطنين  اإلخاء(،  الوطني،  التجمع  القومي،  التجمع  اإلسالمي،  العمل  التقدمي، 
تم بينهما »إعادة السلم األهلي إلى القرى والمدن والشوارع«، محذرين من »الفتنة التي ال 

تبقي وال تذر«.

بالصخير  البحرين  جامعة  مبنى  داخل  االشتباك  على  مجهولة  مجموعات  أقدمت    [
ووقعت عدة إصابات.

]  أقدمت مجموعة مجهولة تحمل أسلحة بيضاء على تكسير نوافذ وبعض مرافق مقر 
جمعية العمل الوطني الديمقراطي )وعد( بعراد.

مــــــــــــــارس13مــــــــــــــارس13

مــــــــــــــارس13

ولي العهد يطرح »حكومة تمثل إرادة      
      الشعب« و»نواب كامل الصالحيات«
] صرح ولي العهد نائب القائد األعلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة قائاًل: »إننا قد قمنا بما يمليه علينا الواجب وما زلنا في تواصل مع من يرغب في 
لعرض جميع  الباب  يفتح  بحيث  البحريني  المجتمع  في  الفاعلة  القوى  مع جميع  الحوار 
تم  ما  على  موافقتنا  بّينا  وقد  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الدستورية  القضايا 
طرحه للحوار من مبادئ« ومن ضمنها: مجلس نواب كامل الصالحيات، حكومة تمثل ارادة 
الدولة،  أمالك  واالداري،  المالي  الفساد  محاربة  التجنيس،  عادلة،  انتخابية  دوائر  الشعب، 

معالجة االحتقان الطائفي... وغير ذلك من مبادئ ومحاور للحوار الوطني.
في  الوطني  الحوار  في  عليه  التوافق  يتم  ما  عرض  من  الممانعة  عدم  سموه  وأوضح 

استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة.

نكبة أمنية سياسية شّلت البحرين 
أن  بعد  وذلك  اختناقات،  أغلبها  مختلفة،  إصابات  االشخاص  من  كبير  عدد  أصيب    [
سعت قوات الشرطة ومكافحة الشغب لفتح الطريق العام الذي أغلقه المحتجون أمام مرفأ 

البحرين المالي ومنطقة السيف.

مــــــــــــــارس13
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طالئع قوات درع الجزيرة المشتركة تصل البحرين
لما  البحرين نظراً  المشتركة بالوصول إلى مملكة  الجزيرة  ]  بدأت طالئع قوات درع 
تشهده البحرين من أحداث مؤسفة تزعزع األمن وتروع اآلمنين من المواطنين والمقيمين.

مــــــــــــــارس14

المحمود: ال نطمح بتطبيق »األحكام العرفية« 
ونطالب بالتهدئة وحفظ السلم األهلي

] أبدى رئيس تجمع الوحدة الوطنية عدم رغبة التجمع في أن تطبق األحكام العرفية 
التي تنادي بها بعض األطراف في البحرين، معتبراً أن السلطة قادرة على اتخاذ اإلجراءات 
في  الوضع  على  »السيطرة  إلى  النظام  ودعا  األهلي.  والسلم  األمن  تكفل  أن  يمكنها  التي 

البحرين، وإعادة األمن والسلم األهلي«.

مــــــــــــــارس14

»الداخلية«: مقتل بنغالي وإصابة 14 آسيوّيًا 
في أعمال عنف شهدتها مناطق بحرينية 

في  الحسن  طارق  العميد  الداخلية  وزارة  باسم  المتحدث  أفاد    [
فيما  لقي مصرعه  بنغالياً  أن شخصاً  البحرين،  تلفزيون  بثه  برنامج، 
التي  العنف  أعمال  بسبب  مختلفة  جنسيات  من  آسيوّياً   14 أصيب 
الحسن  واستعرض  األول.  أمس  البحرين  في  مختلفة  مناطق  شهدتها 
في البرنامج التلفزيوني الحوادث التي وقعت في البحرين، وقال إن من 
تواجدوا في منطقة المرفأ المالي استخدموا أسياخ الحديد وكانت هناك 

عمليات دهس لرجال أمن، وبعضهم كان يحمل بيده سكيناً وعصياً.

مـــــارس14

»الجمعيات السياسية« ترحب بالحوار وتطلب 
توضيحات رسمية بشأن مبادرة ولي العهد

مدنيون يصيبون شخَصين من سار بطلقات »الشوزن« 

القومي،  التجمع  اإلخاء،  التقدمي،  المنبر  وعد،  )الوفاق،  السياسية  الجمعيات  أكدت   [
»كانت  أنها  بالزنج  الوفاق  جمعية  مقر  في  عقدته  صحافي  مؤتمر  في  الوطني(،  التجمع 
الجمعيات  طالبت  كما  تأسيسي.  مجلس  تشكيل  إلى  الحاجة  مؤكدة  الحوار«،  مع  والتزال 
المذكورة بتوضيحات رسمية من سمو ولي العهد بشأن موافقته على مبادئ الحوار التي 

أعلنت في وسائل اإلعالم المحلية أمس األول »من أجل أن يكون الحوار جدّياً«.

]  أصيب شخصان من سار برصاص الشوزن، أطلقه أشخاص مدنيون، من دون سابق 
إنذار ووصفت إصابتهما بالبسيطة.

مــــــــــــــارس14

مــــــــــــــارس14

تخريب محالت »جواد« في الرفاعين 
والبسيتين وعوالي
تحمل  مجموعات  استهدفت    [
»جــواد«  محالت  األبيض  السالح 
والرفاع  الغربي  الرفاع  مناطق  في 
الشرقي والبسيتين وشارع المعارض 
واجهات  استهدفوا  فقد  وعوالي. 
المحالت وعمدوا لتخريب محتوياتها 
وقاموا بتهديد بعض الموظفين الذين 

أصابهم الهلع والخوف مما يجري.

مـــــارس14
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3 قتلى و250 مصابًا في أول
يوم من إعالن حالة الطوارئ

اقتحام »اللؤلؤة« ومحاصرة مستشفى السلمانية 
وسقوط ستة قتلى ومئات الجرحى و30 مفقودًا

وزيرا الصحة واالسكان و12 قاضيًا 
و7 شوريين ومسئولين يستقيلون احتجاجًا

]  عاشت البحرين يوماً أسود، أسفر عن سقوط ثالثة قتلى على األقل، من بينهم شرطي، 
سترة،  في  النساء  بعض  يحمي  كان  عندما  سيارة  صدمته  وبنغالي  سترة،  من  ومواطن 

وسقط أكثر من 250 مصاباً، بينهم 65 حالة حرجة.

]  اقتحمت قوات األمن والحرس الوطني دوار اللؤلؤة وحاصرت مستشفى السلمانية، 
بدعم من الجيش، و4 طائرات عسكرية،وطائرتين تابعتين لوزارة الداخلية. وسقط ستة 

قتلى، اثنان منهم من رجال األمن.

البحرين  في  األوضاع  تطور  على  احتجاجاً  المسئولين  عشرات  استقال    [
واالعتداء على العديد من المدنيين واراقة الدماء في البحرين.

العاهل يعلن »حالة السالمة« ويكلف القائد 
العام لقوة الدفاع »سلطة اتخاذ التدابير«

واشنطن تبعث فيلتمان
إلى البحرين بحثًا عن حل سلمي 

البحرين تستدعي سفيرها بطهران 
احتجاجًا على تصريحات صالحي

محاولة حرق مقر »وعد« في أم الحصم

]  أصدر عاهل البالد القائد األعلى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم الملكي 
رقم 18 لسنة 2011 عصر يوم 15 مارس بإعالن حالة السالمة الوطنية وذلك في جميع 

أنحاء مملكة البحرين ولمدة ثالثة أشهر.

كبيراً  دبلوماسياً  أوفدت  المتحدة  الواليات  ان  االبيض  البيت  باسم  متحدث  قال   [
وزيرة  مساعد  ووصل  والمعارضة.  الحكومة  بين  المحادثات  دفع  لمحاولة  البحرين  إلى 
الخارجية جيفري فيلتمان إلى البحرين قبل يوم من إعالن البحرين حالة السالمة الوطنية 

في أعقاب أسابيع من االحتجاجات.

] قررت مملكة البحرين استدعاء سفيرها في طهران بصفة فورية للتشاور وذلك إثر 
تصريح وزير خارجية جمهورية إيران االسالمية علي أكبر صالحي عن تطورات األحداث 

األخيرة في مملكة البحرين وقرارها السيادي بدخول قوات درع الجزيرة.

]  اقتحمت عناصر مجهولة مبنى مقر جمعية »وعد« في أم الحصم 
وحاولت حرق المقر والعبث بمحتوياته، وهذه هي ثاني محاولة بعد 

سلسلة من التهديدات تلقتها الجمعية.

مجموعة مجهولة تهاجم مطبعة »}« 
وتكسرها والشرطة تنقذ الموظفين

شارع  على  »الوسط«  صحيفة  مطبعة  مهاجمة  على  مجهولة  مجموعات  اقدمت   [
االستقالل وترويع الموظفين والحاق أضرار بالغة بمكينة الطباعة.  في الساعة الواحدة 

من فجر 15 مارس/ آذار.

مــــــــــــــارس15

مــــــــــــــارس15

مــــــــــــــارس16

مــــــــــــــارس15

مـــــارس15

16
س
ـار
ــــ
م

16
ارس

مـــــ



17
العدد 3403 األحد 1 يناير 2012 الموافق 7 صفر 1433هـ

Sunday  1 January 2012, Issue No. 3403

مركز البديع الصحي يستقبل 50 مصابا 
] استقبل مركز البديع الصحي صباح األربعاء 50 مصابا أغلبهم أصيب برصاص حي 
وطلقات »الشوزن« وذلك حتى الساعة الواحدة بعد الظهر. وأكد أطباء في المركز أن ثالث 
اخترقت  إذ  الظهر  جهة  من  ناري  بطلق  لمصاب  إحداها  المركز  إلى  وصلت  حرجة  حاالت 
الرصاصة أحشاؤه الداخلية وهو يعاني من نزيف داخلي حاد, فيما بترت أصبع اإلبهام و 
جزء من كف أحد المواطنين نتيجة إصابته برصاصة حينما كان يصور ما يدور من حوادث 

وأصيب مواطن ثالث بطلقات شوزن في رأسه ووجه.

رصاٌص حي يخترق صدر حارس أمن آسيوي

قوة الدفاع: إخالء دوار »التعاون« و»المرفأ« 
والسلمانية من الخارجين عن القانون

اس األمن اآلسيويين أثناء حراسته إلحدى الشركات  ] اخترق الرصاص صدر أحد حَرّ
الهندية  كيرال  والية  )من  ابراهام«  »ستيفن  الهندي  الحارس  ان  مقرب  شخص  وقال  لياًل. 
وعمره 48 عاما والذي كان يحمي شركة أوال لأللبان( تعرض إلى إطالق رصاص حي في 
صدره،  مشيراً إلى أن الرصاصة اخترقت صدره، مما أدى إلى موته بعد ان نزف دمه، ولم 

يستطع اإلسعاف إنعاشه الحقا.

] قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إنه في صباح يوم  األربعاء 
قوة  من  وبمساندة  الوطني  والحرس  العام  األمن  من  قوات  بدأت 
المالي  والمرفأ  التعاون  مجلس  دوار  تطهير  بعملية  البحرين  دفاع 
القانون  الخارجين عن  السلمانية وما حولها وإخالءها من  ومستشفى 
لالقتصاد  وأساءوا  وأرهبوهم  والمقيمين  المواطنين  روعوا  الذين 
بكفاءة  لها  الموضوعة  الخطة  بحسب  العملية  تنفيذ  تم  وقد  الوطني 

للجميع. السالمة  مراعاة  مع  واحتراف 

مــــــــــــــارس16
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العاهل يطمئن على استمرار
عمل المراكز المالية والمصارف

]  قام عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يرافقه القائد العام المشير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بجولة في منطقة المراكز المالية بضاحية السيف لالطالع 
على حركة السير لالطمئنان على استمرار عمل مؤسسات المراكز المالية والمصارف إلى 

جانب مؤسسات الدولة ووزاراتها في تلك المنطقة.

مــــــــــــــارس17

مــــــــــــــارس17

»الداخلية« تجري مراسم تشييع رجال األمن

»السلمانية« تحت سيطرة قوة الدفاع... 
واعتقال الطبيب علي العكري

 ]  جرت ظهر الخميس مراسم تشييع جنازة رجال األمن العام الذين 
قتلوا أثناء المواجهات في اليومين األخيرين. وأدى وزير الداخلية التحية 
موجعا،  ورحيلهم  مؤلما  فراقهم  »كان  ألقاها  كلمة  في  وقال  ألرواحهم، 
العزيمة والنضال  منها  فإن تضحياتهم ستظل مشاعل من نور نستلهم 

وستبقى أسماؤهم خالدة«. 

ادارة مجمع السلمانية الطبي، وتم اعتقال أشخاص من  البحرين  ]  تسلمت قوة دفاع 
المستشفى، بينهم  أخصائي جراحة العظام الطبيب علي العكري، مع تعيين العقيد طبيب 

عبدالرحمن صالح بوعلي مديراً لمجمع السلمانية الطبي.

مـــــارس17
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مقتل مواطن
آخر في سترة

احتجاز الناشط الحقوقي نبيل رجب وتم االفراج عنه

حظر بحري من الساعة 5 مساء ولغاية 6 صباحًا

رئيس الوزراء يزور عددًا من محافظات البحرين

العاهل يلتقي ضباط »درع الجزيرة« 

عيسى  سترة  بجزيرة  المفقود  المواطن  أهالي  علم    [
التي  الدامية  االشتباكات  منذ  قتل  قد  أنه  عاماً(   ٤٧( رضي 
شهدتها سترة ومنذ أن شنت قوات األمن والجيش هجومها 

على جزيرة سترة.

]  داهمت قوة أمنية منزل رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان نبيل رجب واعتقلته، 
فيما تم اإلفراج عنه في وقت الحق. 

] أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين لمرتادي البحر وهواة الصيد عن منع الحركة 
السادسة  الساعة  الخامسة مساًء ولغاية  الساعة  من  )السبت(  أمس  يوم  من  اعتباراً  كلياً 

صباحاً وحتى إشعار آخر.

رئيس  قــــام    [
األمير  سمو  ــوزراء  ال
آل  سلمان  بن  خليفة 
شملت  بجولة  خليفة 
البحرين  محافظات 
على  لــالطــمــئــنــان 
الحياة  مظاهر  سير 
بصورة  والخدمات 
مناطق  في  طبيعية 

المملكة المختلفة.

تقديره  عن  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  األعلى  القائد  البالد  عاهل  أعرب   [
عن  المخاطر  درء  على  جميعاً  حرصهم  على  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  قادة  إلخوانه 
المشترك  والمصير  الوطيدة  التاريخية  األخوية  العالقات  من  انطالقاً  البحرين،  مملكة 
والتزاماً باتفاقيات التعاون الدفاعية المشتركة بين دول مجلس التعاون. وذلك لدى لقائه 

قائد وعدداً من ضباط قوات »درع الجزيرة« المشتركة التي وصلت البحرين.

إزالة نصب دوار اللؤلؤة الذي شهد اعتصامًا تاريخيًا

اعتقال الطبيب محمود أصغر

الملك يلتقي رئيس وأعضاء مجلس الشورى

قوات األمن تقتحم منازل ألفراد »مجموعة الـ 25«

فرض حظر التجوال من 8 مساًء حتى 4 صباحًا

الكويت ترسل مستشفى ميدانيًا إلى البحرين

الذي  المنامة  العاصمة  اللؤلؤة وسط  دوار  بإزالة نصب  البحرينية  السلطات  قامت   [
شهد اعتصاماً للمعارضة لمدة شهر كامل بعد حركة 14 فبراير. وبررت السلطات ذلك بأن 
سبب إزالة الدوار هو استبداله بإشارات ضوئية لتخفيف الضغط على الحركة المرورية 

في الحي التجاري في العاصمة.

العكري  علي  الطبيب  بعد  ثانياً  طبيباً  األمن  قوات  اعتقلت    [
وهو استشاري جراحة األطفال محمود أصغر في ظروف غامضة 

من مجمع السلمانية الطبي.

الذي  اإلصالح  مشروع  »إن  خليفة:  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  البالد جاللة  عاهل  قال   [
فجميع  ينتهي،  أن  له  يمكن  وال  يقف،  بأن  له  نسمح  لن  الحكم  مقاليد  تولينا  منذ  بدأناه 
األبواب مفتوحة لجميع المواضيع التي يراد بها الخير لجميع أبناء هذا البلد«.  وذلك خالل 

استقباله رئيس وأعضاء مجلس الشورى وبحضور ولي العهد نائب القائد األعلى. 

]  اعتقلت قوات األمن فجراً 7 نشطاء سياسيين هم األمين العام لجمعية 
حسين،  عبدالوهاب  اإلسالمي  الوفاء  تيار  ورئيس  شريف،  إبراهيم  وعد 
وأمين عام حركة حق حسن مشيمع، والشيخ سعيد النوري، باإلضافة إلى 
عبدالجليل  والناشط  الحداد،  حسن  والناشط  المخوضر،  عبدالهادي  الشيخ 
»المخطط  بـ  سابقاً  اتهمت  التي   25 الـ  مجموعة  ضمن  وهم  السنكيس، 

اإلرهابي«. 

منع  ساعات  بأن  البحرين  دفاع  لقوة  العامة  القيادة  أعلنت    [
التجوال في المنطقة الواقعة بين المرفأ المالي وجسر الشيخ عيسى 
الساعة  حتى  مساًء  الثامنة  الساعة  من  تكون  خليفة  آل  سلمان  بن 

الرابعة صباحاً وحتى إشعار آخر.

]  افادت صحيفة »القبس« الكويتية بأن وزارة الصحة تتجه إلى 
إرسال مستشفى ميداني إلى مملكة البحرين، لتقديم الرعاية الطبية 

الالزمة لألحداث الجارية في البحرين.
17
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مقتل أول امرأة
في أحداث البحرين

الحمر لـ »اإلسكان« والبلوشي لـ »الصحة«سقوط قتيلين كانا مفقوَدين 

البحرين تمنع دخول الوفد الطبي الكويتي

الجامعة العربية تدعو البحرين للحوار 
وأوغلو ينصح بإصالحات ديمقراطية

اعتقال الطبيبين غسان وباسم ضيف

مجهولون يرمون منزل منيرة فخرو
بخمس قنابل »مولوتوف«

 51( العرادي  عبدالرسول  بهية  المواطنة  فارقت    [
رأسها  اخترق  ناري  بطلق  إصابتها  إثر  وذلك  الحياة  عاماً( 
اعتصام دوار  التي تدخلت لفض  القوات  قبل  األمام من  من 

اللؤلؤة ومرفأ البحرين المالي.

آخرين  قتيلين  سقوط  عن  أُعلن    [
هما جواد محمد علي الشمالن )48 عاماً( 
عاماً(،   38( الحجيري  وعبدالرسول 
وآخر  المفقودين،  عداد  في  أحدهما  كان 
من  خرج  أن  بعد  به،  االتصال  انقطع 
)رسيفر(  جهاز  إلصالح  متوجهاً  منزله 

في سوق واقف.

الملك  جاللة  البالد  عاهل  عن  صدر    [
حمد بن عيسى آل خليفة مرسومان ملكيان 
لسنة 2011، األول ينص على تعيين باسم 

واآلخر   لإلسكان،  وزيراً  الحمر  يعقوب 
وزيرة  البلوشي  محمد  فاطمة  إلى  يعهد 
عملها  إلى  باإلضافة  االجتماعية،  للتنمية 

القيام بأعمال وزير الصحة. 

]  منعت السلطات البحرينية الوفد الطبي الكويتي من دخول األراضي البحرينية عبر 
انتظارهم  بعد  المساء  في  الكويت  دولة  إلى  أخرى  مرة  الوفد  عاد  وقد  فهد،  الملك  جسر 
الوفد يضم 53 طبيباً وممرضاً  العاشرة صباحاً. وكان  البحرين منذ الساعة  للدخول إلى 

و21 سيارة إسعاف.

]  ناشد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين جميع األطراف 
المعنية في البحرين التوجه نحو الحوار الوطني الجاد والبّناء الذي دعا إليه سموولي عهد 
مملكة البحرين بدون شروط مسبقة. فيما نصح وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو 

البحرين بإجراء اصالحات ديمقراطية بأقصى سرعة. 

بمطار  تواجده  أثناء  ضيف  غسان  البحريني  الطبيب  البحرينية  السلطات  اعتقلت    [
البحرين، كما تم اعتقال الطبيب باسم ضيف.

]  تعرض منزل الناشطة المعروفة منيرة فخرو، أمام ممشى عالي، إلى عملية اعتداء 
عن طريق رميه بخمس قنابل »مولوتوف«.

مـــــارس21

مـــــارس21

مـــــارس22

مـــــارس20
مـــــارس23

مــــــــــــــارس

»اتحاد النقابات« ُيعّلق إضراب العمال
]  أعلن االتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان له تعليق اإلضراب العام والعودة 
من  االتحاد  تلقاها  التي  والتأكيدات  التطمينات  على  بناًء  القطاعات،  جميع  في  العمل  إلى 

جهات رسمية عليا.

مين تعلق إضراب المعلمين جمعية المعِلّ

»التربية« تشكل لجانًا للتحقيق
مع المخالفين ألنظمة الخدمة المدنية

]  أعلنت جمعية المعلمين البحرينية تعليق إضراب الُمعلمين والعودة للمدارس، وذلك 
الحفاظ  في  الجمعية  من  الجمعية وحمايتهم، ورغبًة  منتسبي  على رعاية مصالح  حرصاً 

على النسيج االجتماعي واللحمة الوطنية.

لمساءلة  التحقيق  لجان  من  عدد  بتشكيل  قامت  إنها  والتعليم  التربية  وزارة  أكدت    [
الفترة  خالل  ارتكبوها  المدنية  الخدمة  ألنظمة  مخالفات  إليهم  أسندت  من  كل  ومحاسبة 

الماضية وتسببت في تعطيل الدراسة.

ولي العهد: ماضون بكل
عزم نحو مواصلة مسيرة اإلصالح 

وزير الخارجية: إذا استمر التدخل من 
    لبنان سنرفع األمر إلى جهات دولية

]  قال ولي العهد نائب القائد األعلى سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة خالل زيارته 
قوة األمن الخاصة إن مملكة البحرين ماضية بكل عزم وثقة نحو مواصلة مسيرة اإلصالح 

والتحديث.

خليفة،  آل  أحمد  بن  خالد  الشيخ  الخارجية  وزير  قال    [
في مقابلة مع قناة »العربية«: »أن يأتينا تهديد من لبنان، من 
شخص في لبنان، يهدد البحرين ويدعو إلى نشر العنف فيها، 
ويدعو إلى الفتنة ما بين شعبها، فهي ليست عقوبة أو ليس 
إلى الشعب اللبناني، بقدر ما هو تحميل لبنان  شيئاً موجهاً 

هذه المسئولية الكبرى«.

مـــــارس24

24
ــارس

مـــ

مــــــــــــــارس20



العدد 3403 األحد 1 يناير 2012 الموافق 7 صفر 1433هـ
Sunday  1 January 2012, Issue No. 3403 20

وفاة عزيز عياد من 
»الحجر« في ظروف غامضة

عياد  الشاب عزيز جمعة  المواطن  وفاة  السلطات عن  اعلنت   [
)33 عاماً( في ظروف غامضة، بعد أن كان مفقودا منذ عشرة أيام 

من وفاته.

24
ــــارس

مـ

الملك: الشعب يستحق
الكثير لتحقيق آماله المشرقة

»النيابي« يقبل استقالة
11 نائبًا وفاقيًا ويؤجل البت في 7

] أكد عاهل البالد القائد األعلى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن »البحرين وشعبها 
في  له  الكريمة  الحياة  وتوفير  المشرقة  آماله  تحقيق  أجل  من  الكثير  منا  يستحق  الكريم 
مجتمع األسرة المتحابة«. جاء ذلك خالل زيارة جاللته، يرافقه ولي العهد نائب القائد األعلى 
سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة، القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، حيث التقى بعدد 
من كبار ضباط قوة الدفاع، وتابع اإلجراءات الخاصة بتنفيذ »إعالن حالة السالمة الوطنية« 
واالطمئنان على عودة األمور إلى طبيعتها في البالد، شاكراً »كل من ساهم من رجال قواتنا 
والسالمة  الطمأنينة  مستويات  أفضل  وضمان  والنظام  األمن  استتباب  أجل  من  المسلحة 

للمواطنين والمقيمين والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم على هذه األرض الطيبة«.

الوفاق، فيما  النواب في جلسته على قبول استقالة 11 نائباً من كتلة  ]  وافق مجلس 
أجل البت في استقالة 7 منهم.

البحرين تحتج رسميًا على تصريحات نصر اهلل

وفاة سبعيني في المعامير اختناقًا 
بغازات »األمن« و»الداخلية« تنفي

»التربية« توقف 40 بعثة
لطلبة شاركوا في مسيرات بالخارج

]  قدمت البحرين مذكرة احتجاج رسمية إلى الحكومة اللبنانية بعد أن عرض حزب اهلل 
اللبناني تقديم الدعم للمحتجين في البحرين.

إثر  المعامير  قرية  من  عاماً(   71( عبداهلل  علي  محمد  عيسى  الحاج  المواطن  توفي    [
اختناقه نتيجة استنشاق الغازات التي أطلقتها قوات األمن في منطقته بالمعامير، في الوقت 

الذي نفت فيه وزارة الداخلية مؤكدة  أنه لم تكن هناك أي مظاهر لالختناق على الجثة.

]  قال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم بوزارة التربية والتعليم نبيل عبدالرحمن 
العسومي إن الوزارة أوقفت 40 بعثة لطلبة يتلقون دراستهم في الخارج من بين نحو 400 

بعثة لطلبة يدرسون على نفقة الدولة وبدعمها.

واشنطن تدعو البحرين
إلى حوار مثمر مع المعارضة

حظر النشر في التحقيقات 
التي تجريها النيابة العسكرية

واشنطن  ــت  دع   [
البحرين  في  السلطات 
المعارضة،  مع  حوار  إلى 
البيت  نقله  لما  وفقاً  وذلك 
اتصال  إثــر  ــض  ــي األب
الرئيس  نائب  بين  هاتفي 
بايدن  جــو  األمــيــركــي 
سمو  البحرين  عهد  وولي 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير 

. خليفة

]  أصدر النائب العام العسكري العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل قرار رقم )5( للعام 
2011 بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية والمتعلقة بحالة السالمة 

الوطنية في الصحف وجميع وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمكتوبة.

أ          أربع طلقات شوزن 
تنهي حياة هاني عبدالعزيز

]  أنهت أربع طلقات شوزن )رصاص انشطاري يستخدم 
عبداهلل  عبدالعزيز  هاني  الشاب  حياة  الطيور(  صيد  في 
جمعة الذي dبلغ من العمر 32 عاماً من منطقة البالد القديم.

مـــــارس24
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اعتقال الطبيبين ديواني والعريبي
] اعتقلت قوات األمن فجر الجمعة كاًل من استشاري طب األطفال 
واستشاري  دواني،  نادر  الطبي  السلمانية  بمجمع  والمواليد 
الروماتيزم عبدالخالق العريبي، ورئيس اإلسعاف مرهون الوداعي، 

ولم تتوفر أية معلومات إضافية فيما يتعلق بهذه االعتقاالت.

أبـريــــل1

العاهل يستقبل وزير الدفاع البريطاني
ويؤكد أهمية التعاون الدفاعي المشترك

الدفاع  وزير  استقباله  لدى  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  أكد   [
بالمملكة المتحدة ليام فوكس الحرص على تطوير العالقات الثنائية بين مملكة البحرين 
العسكري  بالتنسيق  منها  يتعلق  فيما  وخاصة  كافة  المجاالت  في  المتحدة  والمملكة 

والتعاون الدفاعي. 

وقف إصدار صحيفة »}«

إحالة 7 متهمين بقتل
شرطيين للمحاكم المختصة

] أوقفت هيئة شئون اإلعالم إصدار وطباعة »الوسط« حسبما بثه برنامج الراصد 
تحرير  رئاسة  من  استقالته  الجمري  منصور  وقدم  »الوسط«.  صحيفة  ضد  الموجه 
بها  تمر  التي  الظروف  ظل  في  الصحافيين  حماية  أجل  من  اإلدارة  لمجلس  »الوسط« 

الصحيفة. وكلف المجلس عبيدلي العبيدلي برئاسة التحرير.

النائب  بأن  له  عاجل  خبر  في  البحرين  تلفزيون  أفاد   [
سبعة  إحالة  أعلن  البحرين  دفاع  لقوة  العسكري  العام 
إلى  عملهما  أدائهما  أثناء  شرطيين  قتل  واقعة  في  متهمين 

المحاكم المختصة.

العاهل: لسنا بعيدين عن األيام الجميلة 
فبشائر األمن واألمان نراها جلية أمام أعيننا

آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  المالكة  العائلة  مجلس  رئيس  البالد  عاهل  ترأس    [ 
خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد األعلى سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة االجتماع 

االعتيادي السادس عشر بعد المئتين لمجلس العائلة المالكة.
األمن  الجميلة فبشائر  األيام  قائاًل: »لسنا بعيدين عن  السعيدة  وبشر جاللته باألوقات 

واألمان نراها جلية أمام أعيننا«. 

مــــــــــــــارس30

مقتل شاب من »سار« أصيب بطلقة في وجهه 
]  ُقتل الشاب سيد أحمد سعيد شمس )15 عاماً( من قرية سار، بعد أن أصيب بطلقة في 
وجهه، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية بأن الوفاة كانت نتيجة اإلصابة الرضية 

بالعنق بما أحدثته من كسر بالفقرة العنقية األولى. 

       احتجاز المدون محمود 
اليوسف وتم االفراج عنه

إن  نيويورك«  »مقرها  الصحافيين  حماية  لجنة  قالت    [
نين البحرينيين  السلطات البحرينية اعتقلت األب الروحي للمدِوّ
محمود اليوسف. وذلك لكتابته بانتظام عن السياسة البحرينية، 

المجتمع، والمظاهرات األخيرة، وتم اإلفراج عنه الحقاً.

مـــــارس30

جامعة البحرين: فصل 5 أساتذة أكاديميين و7 إداريين 

بابكو تفصل رئيس نقابتها

] فصلت جامعة البحرين خمسة من األساتذة األكاديميين، وأعطت 
أخرى،  ألكاديمية  كتابيا  وتنبيها  األكاديميات  إلحدى  النهائي  اإلنذار 
كما فصلت سبعة من الموظفين اإلداريين في الجامعة، وتوقيف عدد 

من المبتعثين للدكتوراه وعددهم خمسة.

] فصلت إدارة شركة نفط البحرين بابكو رئيس نقابتها 
الحسين  عبد  عبدالغفار  المستقيل  الشورى  مجلس  وعضو 

وذلك لتبني النقابة اإلضراب عن العمل.

أبـريــــل1

أبـريــــل3

أبـريــــل3

أبريـل2

أبـــــــريــــــل3

مــــــــــــــارس30
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العثور على جثة مواطن من »سار«
فقده أهله مساء أمس األول

أحمد بن عطية اهلل وزيرًا للمتابعة بالديوان الملكي

لجان التحقيق بـ »التربية« توصي بفصل 111 من بين 400

»البلديات«: إيقاف 21 موظفًا وإحالة أكثر من 200 للتحقيق

حظر النشر في القضايا المنظورة أمام محاكم السالمة الوطنية 

النائب العام العسكري يوقف »وعد«

بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل  عن  صدر   [
وزير  بتعيين   2011 لسنة   17 رقم  ملكي  أمر  خليفة  آل  عيسى 
الشيخ  أنه يعين  الملكي  األمر  الملكي. وجاء في  بالديوان  للمتابعة 
الملكي،  بالديوان  للمتابعة  وزيراً  خليفة  آل  اهلل  عطية  بن  أحمد 

ويختص بمتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات الملكية.

] قالت وزارة التربية والتعليم إن لجان تقصي الحقائق بالوزارة 
أوصت بفصل 111 متورطاً في األحداث األخيرة التي مرت بها البالد 
موظف   400 نحو  حالياً  والتحقيق  التقصي  ويشمل  أولى،  كدفعة 

وموظفة من مختلف قطاعات الوزارة ومدارسها.

] أعلن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي 
إيقاف 21 موظفا من الوزارة ممن قاموا بأعمال مخالفة للقانون في 
إيقاف عدد آخر  اإلطار  أنه سيتم في هذا  كما ذكر  الماضية،  الفترة 

مستقباًل.

قراراً  االستئنافية  الوطنية  السالمة  محكمة  رئيس  أصدر   [
يتضمن حظر نشر أية معلومات أو بيانات أو أخبار عن القضايا 
بجميع  الوطنية  السالمة  محاكم  أمام  ستنظر  التي  أو  المنظورة 
أو  المرئية  أو  المقروءة  اإلعالم  وسائل  كل  في  وذلك  دوائرها، 
المسموعة أو اإللكترونية، وذلك حفاظاً على سالمة األدلة وضمان حق الشهود في الحماية 
طريق  عن  إجراءاتها  وسير  القضايا  هذه  بتفاصيل  العام  الرأي  إطالع  وسيتم  القانونية، 

الجهات الرسمية المصرح لها بذلك فقط.

بأنه وبناء  البحرين  العسكري بقوة دفاع  العام  النائب  ] صرح 
إعالن  بشأن   2011 لسنة   18 رقم  الملكي  المرسوم  أحكام  على 
حالة السالمة الوطنية فقد تقرر وقف نشاط جمعية العمل الوطني 
الديمقراطي )وعد( وإغالق مقارها وموقعها اإللكتروني حتى إشعار 

آخر.

ولي العهد: المؤسسات الدستورية
قادرة على تطوير المشروع اإلصالحي

نائب  العهد  ولي  أكد   [
السمو  صاحب  األعلى  القائد 
بن  سلمان  األمير  الملكي 
عبر  كلمة  في  خليفة  آل  حمد 
المؤسسات  أن  البحرين  تلفزيون 
تنُج  لم  والتي  القائمة  الدستورية 
واإلضرار  بها  المساس  محاولة  من 
في  كل   - قادرة  ستظل  بمسيرتها، 
تفعيل  على   - اختصاصه  ــرة  دائ
المشروع  مسيرة  في  التطوير 
مملكة  فــي  الشامل  ــي  ــالح اإلص

البحرين.

سلسلة إجراءات حكومية إلنعاش
الحركة التجارية واالقتصادية

القبض على  مهدي أبوديب

] أصدر رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد 
األعلى سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة خالل اجتماعهما توجيهاتهما باتخاذ سلسلة 
من اإلجراءات منها وقف رسوم سوق العمل البالغة عشرة دنانير لكل عامل في المنشأة 

لمدة ستة أشهر اعتباراً من األول من أبريل/ نيسان.

] أعلن مكتب النائب العام العسكري أنه تم القبض على رئيس 
جمعية المعلمين مهدي عيسى مهدي أبوديب وذلك للتحقيق معه.

»الداخلية«: وفاة موقوف
مصاب بالسكلر في مركز التوقيف

الموسوي والعصفور يعودان لمقاعد »الشورى«

إبراهيم حبيب  اللواء  الداخلية  العام بوزارة  المفتش  ] صرح 
الغيث بأن حسن جاسم محمد مكي )39 عاماً( وافته المنية بمركز 

التوقيف، وذلك لمعاناته من مرض السكلر.

ضياء  السيد  العضوان  الشورى  مجلس  مقاعد  إلى  عاد   [
استقالتيهما  أعلنا عن  قد  كانا  اللذان  العصفور،  الموسوي وعلي 

من المجلس.

أبـريــــل3

أبـريــــل4

أبـريــــل7

أبـريــــل7

أبـريــــل7

أبـريــــل8

أبـريــــل7

أبـريــــل6

أبـــــــريــــــل6

إبراهيم  سيد  محفوظ  سيد  حميد  سيد  المواطن  جثة  على  األمنية  السلطات  عثرت   [
مقابة،  قرية  العزيزية في  لمجمع  المقابلة  الساحة  قرية سار، في  )61 عاماً( من  المحفوظ 

وذلك بعد أن فقده أهله ولم يعد إلى منزله في سار.

ابـــــــريــــــل6

أبـريــــل6
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»الداخلية«: ضبط سالح »شوزن«
وذخيرة حّية في مسجد بالمالكية

] أكد مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية بأنه 
تم ضبط ثالث قطع سالح »شوزن«، باإلضافة إلى كيس يحتوي 
على ذخيرة حّية وعدد من الزجاجات الحارقة »المولوتوف« في 

مسجد بمنطقة المالكية.

البلوشي: اكتشاف أسلحة ورشاشات في »السلمانية«
بأنه  البلوشي  فاطمة  الصحة  وزير  بأعمال  القائم  االجتماعية  التنمية  وزيرة  أفادت   [
خالل عملية إخالء مجمع السلمانية الطبي انكشفت الكثير من األمور، إذ تم اكتشاف أسلحة 

ورشاشات وأسلحة بيضاء. »الداخلية« تعلن وفاة موقوف متأثرًا 
بمرض السكلر بحسب الطبيب الشرعي

بوزارة  القانونية  للشئون  المساعد  الوكيل  أفاد   [
البالغ  حسن  راشد  زكريا  الموقوف  بأن   الداخلية 
نتيجة إلصابته  الحبس  في  توفي  عاماً   40 العمر  من 

بمرض السكلر.

»الداخلية«: وفاة متهم بمركز
التوقيف بعد إحداثه فوضى

صرح مدير عام شرطة محافظة المحرق بأنه على إثر قيام 
بإحداث فوضى  عاماً   31 العمر  من  البالغ  علي عيسى صقر 
الوضع  إلعادة  التدخل  إلى  األمن  رجال  اضطر  ما  بالتوقيف 
ما  األمن  رجال  بمقاومة  قام  أنه  إال  بالتوقيف،  طبيعته  إلى 
اضطرهم إلى التعامل معه، إذ أصيب بإصابات متفرقة وعلى 
المنية  وافته  المستشفى إلسعافه حيث  إلى  نقله  تم  ذلك  إثر 

بالمستشفى.

»البلديات«: إزالة الكبائن والمخازن 
والمستودعات والمنشآت غير مرخصة

جمعة  العمراني  والتخطيط  البلديات  شئون  وزير  أكد   [
المباني وإشغاالت  الوزارة، ووفقاً ألحكام قانوني  الكعبي أن 
وما  والمستودعات  والمخازن  الكبائن  بإزالة  ستقوم  الطرق، 
مناطق  مختلف  في  مرخصة  غير  منشآت  من  ذلك  شابه 

البحرين.

أبـريــــل8

أبـريــــل9

إعادة تشكيل مجلس إدارة »سوق العمل«

إحالة نبيل رجب
إلى النائب العام العسكري 

مجلس الوزراء يوجه إلزالة
التعديات على األراضي العامة

] صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
تشكيل مجلس  بإعادة  لسنة 2011   27 رقم  خليفة مرسوم  آل 
جميل  العمل  وزير  برئاسة  العمل،  سوق  تنظيم  هيئة  إدارة 
العمل  وزارة  وكيل  بأعمال  القائم  من:  كل  وعضوية  حميدان 
االتصاالت  تنظيم  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  الدوسري،  صباح 
واإلقامة  والجوازات  للجنسية  المساعد  الوكيل  العامر،  محمد 
الرئيس  خليفة،  آل  عيسى  بن  أحمد  الشيخ  الداخلية  بوزارة 
تقي،  خالد  تقي  خالد  االستثمارية  الريف  لمؤسسة  التنفيذي 
وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهما صقر شاهين 
صقر ونبيل كانو، باإلضافة لممثلين عن االتحاد العام لنقابات 

عمال البحرين وهما: عبداهلل حسين وإبراهيم حمد.

بوزارة  القانونية  للشئون  المساعد  الوكيل  صرح   [
الداخلية بأن نبيل رجب قام بنشر صور مخالفة للواقع على 
صقر(  عيسى  )علي  لـ  »تويتر«  االجتماعي  للتواصل  موقعه 
الذي توفي في 9 أبريل/ نيسان 2011 مشيراً إلى أن الصور 
المنشورة تختلف عن تلك المأخوذة للمتوفى بمعرفة الطبيب 

الشرعي عقب الوفاة.

] وّجه مجلس الوزراء جميع الوزارات واألجهزة الحكومية بالتنسيق فيما بينها إلزالة 
جميع أشكال التعديات على األراضي والطرق والشوارع العامة.

أبـريــــل10

أبـريــــل10

أبـريــــل12

أبـريــــل10

أبـــــــريــــــل11

اإلفراج عن 86 موقوفًا وإيقاف آخرين

وزير الداخلية يحذر من تحويل المنازل إلى مآتم

مملكة  في  المختصة  السلطات  بأن  مسئول  مصدر  صرح   [
اتخاذ  باإلفراج عن عدد )86( موقوفاً، وذلك بعد  قامت  البحرين 
رقم  الملكي  المرسوم  ألحكام  وفقاً  بحقهم  القانونية  اإلجراءات 

)18( لسنة 2011.

بحضور  خليفة  آل  عبداهلل  بن  راشد  الشيخ  الركن  الفريق  الداخلية  وزير  التقى   [
وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برؤساء المآتم 

الحسينية بالبحرين، محذراً من المآتم غير المرخصة. 

أبـريــــل11

ابـــــــريــــــل12

أبـريــــل9
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رئيس الوزراء يعرب عن ارتياحه
لعودة »السلمانية« إلى دوره الطبيعي

] أشاد رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة خالل زيارة سموه إلى 
مملكة  في  والطبية  الصحية  المؤسسات  بين  البناء  بالتعاون  الطبي  السلمانية  مجمع 
حمد  الملك  ومستشفى  العسكري  والمستشفى  الطبي  السلمانية  مجمع  وتحديداً  البحرين 
العام، معربا سموه عن االرتياح لعودة مجمع السلمانية الطبي إلى ممارسة دوره ورسالته 

اإلنسانية بشكل طبيعي بعد األحداث.

أبـــــــريــــــل13

أبـــــــريــــــل14

الملك يستعرض مع ولي العهد
بان كي مون يدعو البحرين لبدء حوار شاملالسعودي التطورات اإلقليمية والعربية

وزير الخارجية: البحرينإعادة فتح جسر الملك فهد أمام المسافرين
ال تسعى لحل »الوفاق« و»أمل«

الموت يغّيب عالم الدين
الكبير السيدعلوي الغريفي

ولي العهد يحضر الطابور الملكي
لتخرج نجله من سانت هيرست بلندن

] استعرض عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع أخيه 
بالمملكة  العام  والمفتش  والطيران  الدفاع  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد  ولي 
العربية السعودية صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود العالقات 
في  وتعزيزها  دعمها  وسبل  الشقيقين  والشعبين  البلدين  بين  القائمة  المتميزة  الثنائية 

المجاالت كافة باإلضافة إلى بحث مجمل التطورات اإلقليمية والعربية.

 ] دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون مملكة البحرين 
أقرب وقت  المعنية في  األطراف  إلى بدء حوار شامل مع جميع 
االستجابة  على  األطراف  جميع  نفسه  الوقت  في  وحث  ممكن، 

البناءة للدعوة للحوار.

السعودي  الجانبين  من  فهد  الملك  جسر  فتح  إعادة  تمت   [
الجسر  أُغلق  أن  بعد  وذلك  المسافرين،  جميع  أمام  والبحريني، 
كلياً مع تصاعد األزمة السياسية التي شهدتها البحرين منذ 14 

فبراير/ شباط 2011.

] قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن البحرين ال تسعى لحل جمعيتي 
المتحدة  الواليات  انتقدت  بعدما  صدرت  تعليقات  في  وذلك  اإلسالمي(،  والعمل  )الوفاق 

تحركاً قانونياً ضد جمعية الوفاق.

] غّيب الموت عالم الدين البحريني العالمة السيد علوي الغريفي عن عمر ناهز 92 عاماً، 
وقد شاركت جموع غفيرة في تشييع جثمانه. 

] حضر ولي العهد نائب القائد األعلى سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة، الطابور 
الملكي لتخرج سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة من أكاديمية سانت هيرست 
العسكرية الملكية في العاصمة البريطانية )لندن(، كما حضر الحفل نجل سمو ولي العهد 
سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وعدد من أفراد العائلة المالكة وعدد آخر 

من المدعوين.

اإلعالن عن وفاة فخراوي في السجن
رجل  جثمان  المنامة،  في  الحورة  مقبرة  احتضنت   [
في  كان موقوفاً  أن  بعد  الحاج عبدالكريم فخراوي،  األعمال 
السجن، وقالت وزارة الداخلية في 12 ابريل /نيسان 2011 
بينما  الكلوي،  الفشل  إلى مضاعفات  يعود  الوفاة  ان سبب 
ذكر تقرير لجنة بسيوني انه قتل تحت التعذيب، وذلك بعد 

اعتقاله في 3 ابريل2011. أبـريــــل13

أبـريــــل13

أبـريــــل15

أبـريــــل14

أبـــــــريــــــل14

أبـــــــريــــــل15
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إيقاف 154 رياضّيًا وإدارّيًا وحكمًا 
لمشاركتهم بمسيرة غير مرخصة

»بداعي  رياضّياً   150 إيقاف  رياضية  تحقيق  لجنة  قررت   [ 
مشاركتهم في مسيرة رياضية غير مرخصة« خالل األزمة السياسية 
التي مرت بمملكة البحرين في فبراير/ شباط2011 . من جانب آخر، 
الحكام حتى  القدم 4 أعضاء من لجنة  لكرة  البحرينِي  االتحاد  أوقف 
إشعار آخر، بسبب مشاركتهم في مسيرة الرياضيين قبل نحو شهر 

ونصف بدوار مجلس التعاون.

16
بـريــــل

أ

»السالمة الوطنية« تباشر محاكمة 
المتهمين بمقتل الشرطيين

الملك: البحرين رمز التعايش ونبذ الفتنة واالنقسام

سحب 100 سيارة أجرة
لمشاركتها في »دوار اللؤلؤة«

خادم الحرمين يرفض أي تدخل خارجي في شئون البحرين

الوطنية  السالمة  محكمة  بأن  البحرين  دفاع  بقوة  العسكري  العام  النائب  صرح   [
االبتدائية باشرت إجراءات محاكمة المتهمين السبعة في قضية مقتل شرطيْين. 

من  عدداً  استقباله  لدى  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  قال   [ 
والتواصل  للتعايش  رمزاً  وستبقى  ومازالت  كانت  »البحرين  والمواطنين:  المسئولين 
أن  إلى  منوهاً  متكاتفة«،  واحدة  أسرة  نظل  وسوف  واالنقسام،  الفتنة  ونبذ  والتعاون 

»اإلصالح والتطوير مستمر ولن يتوقف«.

 ] أفاد عدد من سواق سيارات األجرة – فضلوا عدم ذكر أسمائهم - بأن نحو 100 سيارة 
الماضية على خلفية مشاركتها في مسيرة أصحاب سيارات  أجرة تم سحبها خالل األيام 

األجرة في دوار مجلس التعاون أو ما يعرف بـ »دوار اللؤلؤة«.

ـــادم  خ أكــــد   [
الشريفين  الحرمين 
عاهل المملكة العربية 
الملك  السعودية 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
الحرص  سعود  آل 
على استقالل وسيادة 
البحرين  مملكة 
تدخل  أي  ورفـــض 
شئونها  في  خارجي 

الداخلية.

أبـريــــل17

ابـــــــريــــــل17

أبـريــــل17

البحرين توقف اإلجراءات ضد اللبنانيين

المباحث الجنائية تلقي القبض على
المتهم بدهس الشرطي أحمد المريسي

العاهل: االقتصاد البحريني سيصبح أكثر قوة

رئيس الوزراء: سنردع أيادي اإلرهاب

لوكالة  اللبنانية  الخارجية  وزارة  في  مسئول  مصدر  أفاد   [ 
المنامة عزيز قزي أبلغ  اللبناني في  »فرانس برس« بأن السفير 
من  عدد  إلى  أعادت  البحرينية  »السلطات  أن  الخارجية  وزارة 

اللبنانيين جوازات سفرهم التي كانت احتجزتها تمهيداً إلخراجهم من البالد«. 

بأن  الجنائية  واألدلة  للمباحث  العامة  اإلدارة  عام  مدير  أكد   [
المتورط في  إلى شخصية  التوصل  المكثفة أسفرت عن  التحريات 

قضية دهس الشرطي أحمد المريسي. 

بأن  ثقته  عن  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  أعرب   [
االقتصاد البحريني سيصبح أكثر قوة مما كان عليه قبل األحداث األخيرة وذلك بهمة أبناء 
خالل  ذلك  جاء  العزيز.  وطنهم  راية  حول  والتفافهم  ووالئهم،  وترابطهم  جميعاً  البحرين 

استقبال جاللته أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.

لدى  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  أكد   [
أنه  مجهولين  قبل  من  إجرامي  العتداء  تعَرّض  الذي  المداوي  عبدالعزيز  للمواطن  زيارته 
ال مكان أليادي الغدر واإلرهاب بين المجتمع البحريني المسالم، وقال: »سنصل إلى هذه 
األيادي المريضة وسنردعها عن التطاول على مجتمعنا بمساندة هذا الشعب الكريم ألنها 

دخيلة على هذا المجتمع القائم على المحبة عبر تاريخه المشرف«.

أبـريــــل19

أبـريــــل20

ابـــــــريــــــل21

ابـــــــريــــــل23

ابـــــــريــــــل18

»بلدي الوسطى« يسقط عضوية بلديي »الوفاق«
أعضائه  من   5 بموافقة  الوسطى  المنطقة  بلدي  مجلس  أسقط   [
عضوية 4 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية، وقرر المجلس رفع قراره 

إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني للبِتّ فيه.
أبـريــــل25
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»الوفاق« تطعن لدى »االستئناف العليا« 
في إسقاط عضوية بلدييها

أن  البلدية مجيد ميالد عن  الوفاق  كتلة  نائب رئيس  ] كشف 
قرار  في  العليا  االستئناف  محكمة  لدى  رسمياً  ستطعن  الكتلة 
بينهم  وفاقيين  4 أعضاء  إسقاط عضوية  الوسطى  بلدي  مجلس 

نائب رئيس المجلس عادل الستري.

»الخارجية« ُتمهل سكرتيرًا بالسفارة 
اإليرانية 72 ساعة لمغادرة البحرين

منظمتا العمل الدولية والعربية
تسعيان الحتواء أزمة العمال البحرينية

اإلعدام لـ 4 والمؤبد لـ 3 بقضية مقتل الشرطيين

»العمل الدولية« في البحرين
بحث أزمة التسريحات العمالية

سفارة  بأعمال  القائم  استدعت  أنها  فيه  ذكرت  بياناً  الخارجية  وزارة  أصدرت   [
تسليمه  وتم  إسالمي،  مهدي  السيد  البحرين  مملكة  لدى  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 
في  الثاني  السكرتير  اعتبار  البحرين  مملكة  في  السلطات  قرار  بشأن  دبلوماسية  مذكرة 
السفارة اإليرانية لدى مملكة البحرين السيد حجت إله رحماني، شخصاً غير مرغوب فيه، 
وذلك نظراً إلى ارتباطه بخلية التجسس في دولة الكويت الشقيقة، وتطلب مغادرته مملكة 

البحرين خالل 72 ساعة.

األزمة  الحتواء  تحركهما  والعربية  الدولية  العمل  منظمتا  بدأت   [
العمالية في البحرين والحد من تفاقمها، وذلك من خالل قيام األمين العام 
البحرينية  اإلنتاج  أطراف  بزيارة  لقمان  أحمد  العربية  العمل  لمنظمة 

)الحكومة، العمال، وأصحاب األعمال( للوقوف على تداعيات األزمة.

] أصدرت محكمة السالمة الوطنية االبتدائية حكمها بقضية 
مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد، 
المؤبد  بالسجن  قضت  كما  متهمين،  ألربعة  باإلعدام  قضت  إذ 

لثالثة متهمين.

 ] بدأت منظمة العمل الدولية تحركاتها لحلحلة ملف التسريحات العمالية في البحرين، 
وذلك من خالل إجراء عدة لقاءات مع الجانب الرسمي ممثاًل في وزارتي العمل والخارجية 

وأصحاب األعمال ممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين.

25
ريـل

أب

26
ريــــل

أبـ

أبـريــــل28

»الصحة«: إحالة 30 موظفًا
لـ »النيابة« لتورطهم في األحداث األخيرة

األحداث  بسبب  العمل  عن  أوقفوا  ممن  موظفاً   30 إحالتها  عن  الصحة  وزارة  أعلنت   [
األخيرة التي مرت على مملكة البحرين إلى النيابة العامة.

فواز بن محمد: اإلفراج
عن 312 موقوفًا بينهم مرضى

»الغرفة« تقيل العالي والدعيسي من عضوية اإلدارة

] أعلن رئيس هيئة شئون اإلعالم الشيخ فواز بن محمد آل خليفة عن إخالء سبيل 312 
بينهم مرضى مراعاة لحالتهم الصحية، والبعض اآلخر أخلي سبيله بعد االكتفاء  موقوفاً 

بمدة التوقيف.

باإلجماع  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  قرر   [
العالي  حسن  عادل  بإقالة  العمومية  الجمعية  توصية  تنفيذ 
تنفيذاً  وذلك  المجلس،  عضوية  من  الدعيسي  عبدعلي  وإبراهيم 
لقرار مجلس اإلدارة بإقالة الذين ثبت تورطهم وعالقتهم باألحداث 

األخيرة التي شهدتها البحرين. 

27
ريــــل

أبـ

ابـــــــريــــــل27

رئيس الوزراء يوجه لتشكيل
لجنة للنظر في تسريح العمال

] وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل 
لجنة برئاسة وزير العمل جميل حميدان، للنظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال، وما 

اتخذته لجان التحقيق المتعلقة بهذا الشأن من تطبيق لألنظمة والقوانين.

أبـريــــل29

أبـريــــل30

الملك: لن يضار أحد بسبب التعبير عن رأيه

بون آمال المواطنين النواب ُيخِيّ
وُيقّرون »الموازنة« بال زيادة رواتب

47 طبيبًا وممرضًا من
»السلمانية« يواجهون 13 تهمة

في  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  أكد   [
حرية  أن  الصحافة   لحرية  العالمي  اليوم  بمناسبة  سامية  رسالة 
الصحافة ستبقى دائماً عنواناً للمشروع اإلصالحي، ولن يضار أحد 
القانون  دولة  ظل  في  رأيه  عن  والحضاري  السلمي  التعبير  بسبب 

والمؤسسات.

للدولة  العامة  الموازنة  مشروع  بتمرير  وقاموا  المواطنين،  آالف  آمال  النواب  خَيَّب   [
الرواتب  في  زيادة  أي  تحقيق  دون  من  الشورى،  مجلس  إلى   2012  /2011 للعامين 

للقطاعين العام والخاص والمتقاعدين.

] أفصح وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن 
أن 47 طبيباً وممرضاً )24 طبيباً و23 ممرضاً( يواجهون اآلن 13 تهمة ارتكبوها بمجمع 

السلمانية الطبي. 

مــــايـــو3

4
ــــايـــو

م
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»السالمة الوطنية«: السجن 7 سنوات
لمتهم وبراءة آخر من الشروع في قتل شرطة

»}« تؤكد استمرارها

إحالة 21 متهمًا بقلب نظام
الحكم لمحكمة السالمة الوطنية

مرسوم ملكي برفع حالة السالمة الوطنية 1 يونيو

] حكمت محكمة السالمة الوطنية االبتدائية، على المتهم في 
واقعة الشروع في قتل عدد من رجال األمن العام، ببراءة واحد، 
في  لألخير  وسنتين  نفسها  القضية  في  الخر  سنوات  وخمس 

قضية جريمة التجمهر.

»دار  بشركة  العمومية  الجمعية  وأعضاء  المساهمون  قرر   [
قرار  عقب  الصحيفة  إصدار  مواصلة  والتوزيع«  للنشر  الوسط 

اإلغالق الذي قررته الجمعية العمومية.

] صّرح النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين بأن النيابة العسكرية أحالت 21 
البحرين  مملكة  في  الحكم  نظام  قلب  بمؤامرة  والمتعلقة  اإلرهابي  التنظيم  بقضية  متهماً 
السالمة  محكمة  إلى  أجنبية  دولة  لصالح  تعمل  إرهابية  منظمة  مع  وبالتخابر  بالقوة 

الوطنية االبتدائية.

] أصدر عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً ملكياً رقم 39 لسنة 
2011 برفع حالة السالمة الوطنية اعتبارا من أول يونيو/ حزيران 2011.

مــــايـــو6

مــايــو6

مــايــو8

الملك: إنهاء »السالمة الوطنية«
ال يعني ترك األمن وعدم تطبيق القوانين

] قال عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن القصد من إعالن إنهاء حالة 
السالمة الوطنية هو أن يشعر الجميع بأن الحياة عادت إلى طبيعتها وهذا ال يعني ترك 

األمن وعدم تطبيق القوانين. 

جامعة البحرين تفصل عددًا 
جديدًا من الطلبة بعد التحقيق معهم

] فصلت جامعة البحرين عدداً جديداً من الطلبة بعد انتهائها من 
لالئحة  وفقاً  الجامعة  ألنظمة  مخالفين  واعتبرتهم  معهم،  التحقيق 

المخالفات المسلكية الجامعية.

مـــــايـــــــو9

مــايــو9

»النواب« يجهضون التعديالت الدستورية

»بابكو«: فصل 293 موظفًا ووقف 50 والتحقيق مستمر

] أجهض مجلس النواب في مشروع التعديل الدستوري الذي كان 
سيطول 7 مواد دستورية.

] أعلن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن شركة نفط البحرين )بابكو( فصلت في أعقاب 
األحداث األخيرة 293 موظفاً، وأوقفت 50 آخرين على ذمة التحقيق.

مــايــو11

السجن 8 سنوات لمتهم بإخفاء شخص وحيازة سالح

»الداخلية« تحيل 5 عسكريين
للمحكمة بواقعة وفاة الموقوف صقر

1313 مسرحًا في القطاعين العام والخاص حتى اآلن

فض دور االنعقاد األول
لمجلسي الشورى والنواب 20 مايو

االبتدائية حكمت بالسجن  الوطنية  السالمة  العسكري بأن محكمة  العام  النائب  أفاد   [
5 سنوات لمتهم عن تهمتي إخفاء شخص متهم بجناية وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة، 

وكذلك السجن 3 سنوات عن تهمة حيازة سالح من دون ترخيص.

الداخلية  بوزارة  القانونية  للشئون  المساعد  الوكيل  أفاد   [
عسكريين   5 أحالت  الوزارة  بأن  بوحمود  راشد  محمد  العقيد 
للمحكمة العسكرية المختصة، في واقعة وفاة علي عيسى صقر 

بمكان التوقيف.

] سّجل االتحاد العام لنقابات عمال البحرين تسريح 1248 مسرحاً في القطاعين العام 
والخاص.

] صدر عن عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم )23( لسنة 
2011 بفض دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب.

مــايــو12

السجن 15 عامًا لمتهم بالشروع بقتل شرطة
واقعة  في  المتهم  االبتدائية  الوطنية  السالمة  محكمة  أدانت   [
الشروع في قتل عدد من رجال األمن العام، والتي أدت إلى تعرض 
أحد أفراد الشرطة إلى بتر ثالثة من أصابع يده، بالحكم على المتهم 

بالسجن 15 عاماً ومصادرة السيارة أداة الجريمة.

مــايــو12

بلدي المحرق يسقط عضوية محمد عباس
] حسم مجلس بلدي المحرق في جلسته االستثنائية السرية الثالثة إسقاط عضوية ممثل 
الدائرة السادسة عن الدير والسماهيج الوفاقي محمد عباس بموافقة غالبية أعضاء المجلس.

مجهولون يسرقون ويخّربون
محتويات جامع اإلمام الصادق بالدراز

جامع  محتويات  بعض  وتكسير  تخريب  على  مجهولون  أقدم   [
اإلمام الصادق )ع( في الدراز، وكذلك سرقة بعض المحتويات. مــايــو14



العدد 3403 األحد 1 يناير 2012 الموافق 7 صفر 1433هـ
Sunday  1 January 2012, Issue No. 3403 28

 الظهراني يخاطب »الوفاقيين السبعة« 
للعدول عن االستقالة

»موازنة البحرين« تعُبر »الشورى« بال زيادة رواتب

»النيابة« تحقق مع 10 أعضاء بلديين وفاقيين

»الداخلية«: تعرض 9 شرطة للدهس بالنويدرات

] وجه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني خطاباً إلى نواب كتلة 
بغية  فيها،  البت  يتم  ولم  باستقاالتهم  تقدموا  الذين  السبعة  الوفاق 

العودة للمجلس والعدول عن االستقالة والرجوع للعمل الوطني.

 2012  -  2011 الماليتين  للسنتين  للدولة  العامة  الموازنة  عبرت   [
مجلس الشورى في جلسته األخيرة في دور االنعقاد من الفصل التشريعي 

الثالث، لتمر الموازنة من البرلمان من دون زيادة في الرواتب.

] حققت النيابة العامة مع 10 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية، على خلفية مشاركتهم في 
المسيرات واالعتصامات التي حدثت في البالد مؤخراً.

] صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى بأن 9 من رجال الشرطة تعرضوا 
للدهس بعملية نفذها أحد مثيري الشغب في منطقة النويدرات.

الحياة تعود للجامعة وسط
توتر وأسوار وكاميرات أمنية

] عاد طالب جامعة البحرين للدراسة بعد 63 يوماً من التوقف بسبب األحداث األخيرة 
التي شهدتها البحرين وشهدتها جامعة البحرين، وسط أجواء متوترة ومخاوف طالبية في 

ظل أسوار أمنية ونقاط تدقيق منتشرة في مختلف أنحاء الحرم الجامعي.

مـــــايـــــــو15

مـــــايـــــــو18

مـــــايـــــــو19

مـــــايـــــــو19

مــايــو16

مــايــو17

الكتل ُتجهض مبادرة الظهراني
وتسقط عضوية »الوفاقيين السبعة«

أوباما يدعو الحترام الحقوق المشروعة لشعب 
البحرين في خطابه بشأن الشرق األوسط

ولي العهد يؤكد احترام البحرين لحقوق اإلنسان

الوفاق،  النيابية على قبول استقالة نواب كتلة  الكتل  ] توافقت 
إذ صّوت مجلس النواب خالل جلسته على قبول استقالة نواب كتلة 

الوفاق السبعة.

»البحرين  إن  األوسط،  الشرق  بشأن  في خطاب  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  قال   [
حق  لديها  البحرينية  الحكومة  وأن  البحرين،  بأمن  ملتزمون  ونحن  المدى،  طويل  شريك 
مشروع في استتباب حكم القانون، لكننا أصررنا علناً وفي لقاءات خاصة أن القوة يجب 
أال تستخدم ويجب احترام الحقوق المشروعة لشعب البحرين، وأن هذه الخطوات لم تجعل 

المطالب المشروعة تختفي«.

] شدد ولي العهد سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة على أن البحرين تلتزم التزاماً 
اجتماع  خالل  ذلك  جاء  اإلنسان،  وحقوق  المدنية  للحقوق  الدولية  المواثيق  بجميع  تاماً 

سموه مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون.

مــايــو18

محكمة السالمة الوطنية تصدر أول حكم بحق بحرينية
] أصدرت محكمة السالمة الوطنية أول أحكامها بحق امرأة بحرينية، إذ أدانت فضيلة 
مبارك أحمد بتهم التعدي على موظف عام والتحريض علناً على كراهية النظام والمشاركة 

في تجمهر في مكان بغرض ارتكاب الجرائم واإلخالل بالنظام العام.
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البحرين تدرس إطالق سراح
موقوفين بعد »السالمة الوطنية«

»الصحة« توقف العمل بـ25 عيادة خاصة إلشعار أخر

ين«: اإلعدام  »استئناف قتل الشرطَيّ
لمتهَمين وتخفيف العقوبة للمؤبد عن آخَرين

] أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن البحرين تدرس 
إطالق سراح بعض الموقوفين مع نهاية حالة السالمة الوطنية.

] أرسلت وزارة الصحة عدداً من الخطابات إلى ما يقرب من 25 
عيادة طبية خاصة يديرها أطباء واستشاريون تطلب منهم التوقف 
عن العمل في العيادة حتى إشعار آخر، وذلك مع انتهاء التحقيق مع 

أصحاب هذه العيادات.

] أيدت محكمة السالمة الوطنية االستثنائية حكم اإلعدام بحق 
الثنين  المؤبد  السجن  إلى  اإلعدام  من  العقوبة  وخفض  متهَمين 
ومحمد  منظور  أحمد  كاشف  الشرطيين  قتل  قضية  في  آخرين 

فاروق عبدالصمد.

مــايــو20

مــايــو21

مــايــو23

السجن 20 عامًا للمقداد
و8 أشخاص بتهمة اختطاف شرطة

] أصدرت محكمة السالمة الوطنية االبتدائية )الدائرة األولى( أحكامها في قضية اتهام 
10 أشخاص بجريمة اختطاف أحد رجال األمن العام، إذ أدانت المحكمة 9 متهمين بالسجن 

لمدة 20 عاماً وبرأت متهماً آخر.

الحكومة تعفي الفنادق من الرسوم 3 أشهر 
] قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة إعفاء الخدمات الفندقية من الرسوم البالغة 5 في المئة من قيمة الخدمة 

لمدة 3 أشهر.

رئيس الوزراء يفتتح نفق مدينة عيسى
] افتتح رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة نفق مدينة عيسى، وذلك 
إنشائها تعزيزاً  الحكومة على  التي تعمل  الجسور واألنفاق  ضمن سلسلة من مشروعات 

للبنية التحتية.

الملك: إعادة األمن واالستقرار
للوطن ودرء الفتن واجب ساٍم

»األوقاف الجعفرية«: 45 دار عبادة ُهدمت وُخربت

] أكد عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن إعادة األمن واالستقرار جاللة 
الحرس  البحرين ورئيس  دفاع  لقوة  العام  القائد  استقبال   ذلك خالل   واجب، جاء  للوطن 
الوطني ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون الدفاع وقائد قوات درع الجزيرة المشتركة 
وعدداً من كبار ضباط قوة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية وقوات درع الجزيرة. 

] رفع رئيس مجلس إدارة األوقاف الجعفرية أحمد حسين كتاباً إلى 
عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن المساجد ودور 
الكتاب  وتضمن  األخيرة،  اآلونة  في  للتخريب  تعرضت  التي  العبادة 

قائمة بأسماء 45 دار عبادة تعرضت للتخريب والهدم.

مـــــايـــــــو25

مـــــايـــــــو25

مــايــو25

19 مليون دينار كلفة تشييد
دور العبادة في 8 سنوات

»التربية« تعيد البعثات الموقوفة لـ 100 مبتعث

خالد  الشيخ  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  أكد   [
بن علي آل خليفة، خالل جولة تفقدية لبعض المشاريع التي تعمل 
الوزارة على تنفيذها  أن الحكومة خصصت موازنة لمشاريع دور 
العبادة ضمن الموازنة العامة للمشاريع الحكومية منذ العام 2003 

حتى 2011 لتنفيذ أكثر من 103 مشاريع. 

لـ  الجامعية  والرسوم  المخصصات  صرف  إعادة  والتعليم  التربية  وزارة  قررت   [
عمليات  بّينت  أن  بعد  القرار  وجاء  األخيرة،  األحداث  بسبب  بعثاتهم  أوقفت  طالب   100
تقّصي الحقائق والتدقيق والمراجعة أنه لم يكن لهم دور بارز ومباشر في تلك الممارسات 

المخالفة.

مــايــو26

»التعليم العالي«: وقف القبول
والتسجيل في 6 جامعات خاصة

والتعليم  التربية  وزير  برئاسة  العالي،  التعليم  مجلس  قرر   [
المحّولين  أو  الجدد  الطلبة  وتسجيل  قبول  وقف  النعيمي،  ماجد 
للعلوم  دلمون  )جامعة  من:  كل  في  األكاديمية  البرامج  جميع  في 
والتكنولوجيا، جامعة أما الدولية، جامعة نيويورك، كلية البحرين 

الجامعية، الجامعة الخليجية، وجامعة المملكة(.

مــايــو27
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حميدان: تسريحات عمالية حدثت بشكل متسرع
الخاص  القطاع  العمل جميل حميدان، وجود حاالت تسريح عمالي شهدها  أكد وزير   [
سمو  بتشكيلها  أمر  التي  اللجنة  أن  إلى  مشيراً  متسرعة«،  »كانت  األخيرة  األحداث  خالل 

رئيس الوزراء للنظر في قانونية التسريحات العمالية ستعلن عن نتائجها قريباً.

مـــــايـــــــو27

البحرين تسمح لبعثة تقييم
من األمم المتحدة بزيارتها

البحرين تتراجع 51 مرتبة بمؤشر السالم العالمي

العاهل: حواٌر شامٌل دون شروط مطلع يوليو

»مفوضية حقوق اإلنسان«:
نبحث آليات زيارتنا للبحرين

] أعلنت المفوضية العليا لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة  أنه سمح لبعثة من 
شهدتها  التي  األحداث  بعد  فيها  الوضع  وتقييم  البحرين  بزيارة  مكلفة  الدولية  المنظمة 

مؤخراً.

الذي   - العالمي  السالم  في مؤشر  البحرين  ترتيب  تراجع   [
الرتبة  في  لتكون  مرتبة   51  - والسالم  االقتصاد  معهد  يصدره 

الـ 123 من أصل 153.

التنفيذية  السلطتين  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  وجه   [
والتشريعية إلى الدعوة لحوار للّتوافق الوطني بشأن الوضع األمثل لمملكة البحرين، مع 
يوليو/  من شهر  األول  من  اعتباراً  وذلك  دون شروط مسبقة،  الحوار ومن  لهذا  التحضير 

تموز 2011.

مكتب  أن  بيالي،  نافي  المتحدة  األمم  في  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضة  أكدت   [
آليات وشروط وموعد زيارة وفد عن  البحرينية  الحكومة  السامية يبحث مع  المفوضية 

المفوضية للبحرين لتقييم األوضاع فيها بعد األحداث التي شهدتها أخيراً.

مــايــو28

مــايــو30

مــايــو31

مـــــايـــــــو31

النيابة العسكرية تحقق مع 4 من قيادات »الوفاق«

أميركا تسحب موظفًا لها من البحرين بعد تلقيه تهديدات

أنه تم استدعاء عدد من  ذكرت فيه  الوطني اإلسالمية بياناً  الوفاق  ] أصدرت جمعية 
قيادات الجمعية في النيابة العسكرية، واستمر التحقيق معهم لمدة خمس ساعات تقريباً.

بحقوق  معنياً  دبلوماسياً  األميركية  المتحدة  الواليات  سحبت   [
اإلنسان تابعاً لها يعمل بسفارتها في البحرين، بعد تلقيه تهديدات من 

مجهولين عبر عدد من المواقع اإللكترونية.

مـــــايـــــــو31

مــايــو31

وزير الداخلية للجمعيات: أمامنا انفراج 
سياسي ونحتاج إلى استعادة الثقة

»االستئناف«: »المؤبد« لمتهم بالشروع في قتل شرطة

»بلدي المحرق« يوصي »البلديات« بإغالق مقر »وعد«

] التقى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة بعدد من الجمعيات 
المناسبة  األجواء  تهيئة  إطار  في  الوزارة،  بديوان  وذلك  السياسية  والفعاليات  السياسية 

إلنجاح الحوار الوطني والحفاظ على حالة الهدوء واالستقرار التي تعيشها المملكة.

] قضت محكمة السالمة الوطنية االستئنافية في جلستها بالسجن 
من  عدد  قتل  في  الشروع  في قضية  كاظم  بحق حمد يوسف  المؤبد 
رجال األمن العام والمشاركة في تجمهر في مكان عام لغرض ارتكاب 

جريمة واإلخالل باألمن وإتالف أموال عامة.

البلديات والتخطيط العمراني  ] قرر مجلس بلدي المحرق رفع توصية لوزير شئون 
رغبة  لعدم  نظراً  )وعد(،  الديمقراطي  الوطني  العمل  جمعية  إغالق  مفادها  الكعبي  جمعة 

األهالي بها في منطقة عراد.

يـــونــيـــــو1

يونـيـو1
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وزير العدل: ال سجناء سياسيين وال معتقلي رأي

الملك: أهل البحرين بتشاورهم سيجتازون أزمتهم

تضارب األنباء بشأن
وفاة أبو إدريس

الفلبين ترفع حظر السفر للبحرين

النعيمي: لن نستغني عن معلمين 
نهاية العام الدراسي

] نفى وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة وجود أي معتقل سياسي أو معتقل رأي في السجون، 
مشدداً على أن من يخضعون لالعتقال ارتكبوا جرائم جنائية منسوبة 

إليهم وتتم اآلن محاكمتهم بشأنها.

الروضة  قصر  في  لقائه  لدى  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل   [
بحضور الممثل الشخصي لجاللته سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة، ممثلي العوائل 
البحرينية القاطنة في مدينة المنامة: »إن أهل البحرين بتشاورهم سوف يجتازون أزمتهم«

] تضاربت األنباء بشأن سبب وفاة )سلمان عيسى أحمد 
أبو إدريس( البالغ من العمر 63 عاماً؛ إذ أكدت  عائلته اختفاء 
مصدر  وقال  الطبي،  السلمانية  لمجمع  إدخاله  بعد  أخباره 
مسئول بوزارة الصحة أشار إلى أن وفاة أبو إدريس بمجمع 

السلمانية الطبي كانت طبيعية.

] أعلنت السفيرة الفلبينية في البحرين كورازون ياب باهجين، 
الفلبينية  »الحكومة  أن  البحرين،  أنباء  لوكالة  تصريحات  في 
على  المفروض  البحرين  مملكة  إلى  السفر  قرار حظر  برفع  قامت 

المواطنين الفلبينيين«.

يتداول  ما  النعيمي  ماجد  والتعليم  التربية  وزير  وصف   [
الموقوفين  المعلمين  عن  االستغناء  الوزارة  نية  عن  أحاديث  من 
بمعلمين  واستبدالهم  الدراسي  العام  نهاية  بعد  للتحقيق  والمحالين 

عرب باإلشاعات. 

يـــونــيـــــو8

يـــونــيـــــو1

يونـيـو3

يونـيـو3

يونـيـو4

يونـيـو2

»العفو الدولية«: ال نعمل ضد البحرين 
ولكن نريد حقائق رسمية »شفافة«

أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  برنامج  رئيس  الدولية  العفو  منظمة  مدير  أعرب   [
في  الحقوقية  األوضاع  حيال  المنظمة  قلق  عن  سمارت  مالكوم  الدولية  العفو  بمنظمة 
مملكة البحرين، موضحاً أن منظمة العفو الدولية منظمة حقوقية تعنى بحقوق السجناء 

والموقوفين، وحقوق اإلنسان عموماً.

ولي العهد لبان كي مون: البحرين
ملتزمة بالحوار الوطني الشامل

بدء محاكمة 48 من الكوادر الطبية

أوباما يدعو البحرين لمحاسبة
المسئولين عن انتهاك حقوق اإلنسان

خالل   – خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  سمو  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  أكد   [
لقائه باألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون -  أن مملكة البحرين ماضية بثبات نحو 
المستمرة من خالل  الديمقراطية  المكتسبات  إلى تعزيز  امية  الَرّ الجهود  عهد جديد بفضل 

المشروع اإلصالحي لعاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

] بدأت محكمة السالمة الوطنية في محاكمة 48 من الكوادر الطبية 
األخيرة،  األحداث  خالل  البحرين  شهدته  بما  تتعلقان  قضيتين  في 

وتتركز االتهامات فيما حدث بمجمع السلمانية الطبي. 

] ذكر البيت األبيض في بيان له أن الرئيس األمريكي باراك أوباما 
اإلنسان  حقوق  انتهاء  عن  المسئولين  محاسبة  على  البحرين  حث 

وتهيئة الظروف المناسبة لبدء حوار ناجح.

يـــونــيـــــو4

يونـيـو6

يونـيـو7

»العمل الدولية« تدعو 
البحرين إلعادة 2000 مسّرح

المتحدة  لألمم  التابعة  الدولية  العمل  منظمة  حثت   [
البحرين على إعادة توظيف ما ال يقل عن 2000 عامل أقيلوا 

بسبب اإلضراب دعماً الحتجاجات مطالبة بالديمقراطية.

ولي العهد: عملية اإلصالح لن تكون سهلة
أن »عملية  األمير سلمان بن حمد آل خليفة  األعلى سمو  القائد  نائب  العهد  أكد ولي   [
اإلصالح لن تكون سهلة وستواجه العديد من التحديات التي يتعين تخطيها، بما في ذلك 

معالجة القضايا التي أثرت سلباً على طبيعة المجتمع البحريني«.
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126 عضوًا بـ »الوحدة الوطنية«
يصوتون للتحول لجمعية سياسية

إلى  »التجمع«  تحّول  لصالح  الوطنية  الوحدة  تجمع  مؤسسي  ثلثي  قرابة  صّوت   [
جمعية سياسية.

أميركا: نأمل نجاح الملك
وولي العهد في قيادة الحوار بالبحرين

ال فورموال في البحرين هذا الموسم

القائد  نائب  العهد  ولي  لقائه  خالل  بايدن  جوزيف  األميركي  الرئيس  نائب  أعرب   [
األعلى سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة في البيت األبيض عن تأكيد الواليات المتحدة 

األميركية على استقرار البحرين.

] أعلن منظمو سباق جائزة البحرين الكبرى قبول إلغاء السباق 
المؤجل ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات 

بعدما رفضت الفرق إعادة السباق لجدول البطولة.

»السالمة الوطنية« تعرض 48 
من الكوادر الطبية على الطبيب الشرعي

البحرين تقاضي »اإلندبندنت« وروبرت فيسك

الملك: اإلصالح سيستمر لتأسيس حكومة أكثر فعالية

حبس آيات سنة واتهام التاجر
وفيروز ومطر بالتحريض

] قررت محكمة السالمة الوطنية االبتدائية تأجيل قضية تأجيل قضية الكوادر الطبية 
الطبيب  على  المتهمين  وعرض  الدفاع،  هيئة  طلب  على  بناء  اإلثبات  شهود  الستدعاء 

الشرعي والسماح للمحامين وذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة.

] قررت هيئة شئون اإلعالم بمملكة البحرين تكليف مكتب قانوني 
في المملكة المتحدة باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تجاه صحيفة 
»اإلندبندنت« البريطانية، إثر تكرار قيام الصحيفة، عبر كتابها بنشر 

أخبار ومعلومات مغلوطة تستهدف سمعة مملكة البحرين.

] أكد عاهل البالد جاللة الملك 
أن  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
»اإلصالح الذي بدأناه سيستمر 
الذي  بالتوافق  تطوره  في 
أداء  ذات  حكومة  إلى  يؤسس 
أكثر فعالية، وسلطة تشريعية 
أكثر تحقيقاً لطموحات الشعب« 
في  استقباله  خالل  ذلك  جاء 
أهالي  من  عدداً  الروضة  قصر 

مدينة المحرق.

] أدانت محكمة السالمة الوطنية االبتدائية آيات حسن محمد، المتهمة في جنحة االشتراك 
بالتجمهر بغرض ارتكاب الجرائم والتحريض على كراهية النظام، بالحبس مدة سنة واحدة، 

واتهمت النائب السابق جواد فيروز والنائب السابق مطر مطر بالتحريض والتجمهر.

يـــونــيـــــو9
يـــونــيـــــو11

يونـيـو10

يونـيـو12

يونـيـو13

يونـيـو14

الملك يكلف الظهراني رئاسة الحوار الوطني
] كلف عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس 

مجلس النواب خليفة الظهراني رئاسة حوار التوافق الوطني.
يونـيـو11

سلمان: جادون في إنجاح الحوار
] قال األمين العام لجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية الشيخ علي سلمان: »نحن نتطلع 
خطاب  في  ذلك  جاء  للبحرين«،  حل  عنه  وينتج  السياسية  القضايا  لكل  شامل  حوار  إلى 

جماهيري في أول فعالية حاشدة تنظمها جمعية الوفاق بعد رفع حالة السالمة الوطنية.

يـــونــيـــــو11
يونـيـو14
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القبض على 3 معتصمات في مبنى األمم المتحدة

»الداخلية« تشترط عدم التسييس لخروج مواكب العزاء

] قال مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إنه بناًء على بالغ من المكتب التابع 
إلى األمم المتحدة بمملكة البحرين بأنه تم إلقاء القبض على ثالث سيدات تم الطلب منهم 

مغادرة المبنى بعد انتهاء وقت العمل الرسمي بالمقر، وقد تم أخالء سبيلهن بعد ذلك.

للمواكب  العامة  بالهيئة  التنفيذية  اللجنة  وعضو  الشورى  مجلس  عضو  كشف   [
الحسينية بالمنامة فؤاد الحاجي، عن ترخيص وزارة الداخلية لخروج المواكب الحسينية 
عدم  ضمان  شريطة   ، السابق  في  كانت  كما  الدينية  والفعاليات  المناسبات  وتنظيم 

تسييسها والخروج عن الشأن الديني وإحياء الشعائر.

يـــونــيـــــو15

يـــونــيـــــو16

سلمان: نناشد جاللة الملك ممارسة
دوره في التحول للملكية الدستورية

علي  الشيخ  دعا   [
ــوار  »ح ــى  إل سلمان  
وأن  ـــاد  وج ـــادق  ص
الحرية  مناخ  له  يوفر 
السلمية  والتجمعات 
إلصــالح  يـــؤدي  زأن 
جاء  حقيقي«،  سياسي 
مهرجان  ــالل  خ ــك  ذل
نظمته  جــمــاهــيــري  

»الوفاق« في سترة.

يونـيـو17

الظهراني: بدء توجيه الدعوات للحوار الوطني
الوطني  التوافق  حوار  رئيس  النواب  مجلس  رئيس  أعلن   [
خليفة الظهراني عن البدء في توجيه دعوات المشاركة في جلسات 
وعدد  المدني  المجتمع  ومؤسسات  السياسية  للجمعيات  الحوار 

من الشخصيات العامة.

يونـيـو17

رفع »الشمع األحمر« عن أبواب
»وعد« تمهيدًا لدخول الحوار

اإلجراءات  اتخاذ  في  بدأت  أنها  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزارة  أعلنت   [
القانونية الالزمة لرفع قرار الحظر عن نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي )وعد(. 

يـــونــيـــــو18

ناصر بن حمد عقيدًا وقائدًا للحرس الملكي

وفاة رئيس المحكمة الدستورية إبراهيم حميدان

مرسوم بإعادة تسمية وزارة »التنمية« 
إلى »حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية«

بن  حمد  الملك  جاللة  األعلى  القائد  البالد  عاهل  عن  صدر   [
عيسى آل خليفة، األمر الملكي السامي رقم )29/ع( لسنة 2011، 
بترقية النقيب الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى 

رتبة عقيد. 

] نعى الديوان الملكي المغفور له بإذن اهلل تعالى رئيس المحكمة 
ربه،  إلى جوار  انتقل  الذي  إبراهيم محمد حسن حميدان  الدستورية 
والمرحوم كان أول رئيس لمجلس الشورى في العام 1992 واستمر 
وزيراً  كان  كما  الملك،  لجاللة  اإلصالحي  المشروع  انطالقة  حتى 

للمواصالت ووزيراً للعمل وأحد وزراء حقبة االستقالل.

عن  صدر  إذ  اإلنسان،  لحقوق  وزارة  البحرين  استحدثت   [
مرسوم  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل 
التنمية  وزارة  وتنظيم  تسمية  بإعادة   ،2011 لسنة   60 رقم 

االجتماعية. 

يونـيـو19

يونـيـو19

يونـيـو20

24 عضوًا من »األصالة«
و»المنبر« إلى »تجمع الوحدة«

الوطني  والمنبر  اإلسالمية  األصالة  جمعيتا  دفعت   [
اإلسالمي بـ 24 عضواً من أعضائهما ليكونوا ضمن مؤسسي 

جمعية تجمع الوحدة الوطنية. 
يونـيـو21
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الملك: بسالمة الجميع البحرين تجتاز األزمة
عائلة  مجلس  زيارته  خالل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  قال   [
المحمود في مدينة الحد إنه »بسالمة الجميع البحرين تجتاز األزمة«، وأضاف جاللته أن 

»الرجال لألزمات، واألزمات ال تخيفنا«.

بان كي مون: قلقون
من »األحكام القاسية« في البحرين

»المؤبد« لـ 8 من المتهمين السياسيين 
وسجن إبراهيم شريف 5 سنوات

إحالة بقية متهمي محاكم السالمة
الوطنية للقضاء االعتيادي

الملك: توافقات الحوار ستعزز المشاركة في القرار

اإلفراج عن عدد من الكوادر الطبية 
والرياضية واستمرار محاكمتهم

الملك: تشكيل لجنة لتقصي
الحقائق في أحداث فبراير ومارس

بشأن  قلقه  مون  كي  بان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أبدى   [
األحكام التي وصفها بـ »القاسية«، والتي أصدرتها محكمة السالمة 

الوطنية في البحرين بحق 21 متهماً سياسياً.

] أصدرت محكمة السالمة الوطنية االبتدائية حكمها بقضية »مؤامرة قلب نظام الحكم 
في مملكة البحرين بالقوة«، إذ قضت بالسجن المؤبد لثمانية أشخاص، وقضت بسجن كل 
من إبراهيم شريف وصالح الخواجة لمدة خمس سنوات، إلى جانب الحبس سنتين بحق 

الحر يوسف محمد الصميخ.

النائب  أن  البلوشي  فاطمة  االجتماعية  والتنمية  اإلنسان  حقوق  وزيرة  أعلنت   [
العسكري قرر إحالة ملفات القضايا المتبقية لمتهمي األحداث، الذين لم تعرض قضاياهم 

على محاكم السالمة الوطنية، لمحاكم القضاء االعتيادي.

] قال عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن »حوارنا 
الوطني سيكتب فصاًل جديداً من تاريخ العمل الوطني بغية الوصول 
في  لقائه  ذلك  خالل  جاء  الجميع«،  آمال  تحقق  وطنية  توافقات  إلى 

قصر الروضة عدداً من أهالي المحافظة الشمالية.

في  المتهمين  عن  اإلفراج  تم  أنه  البحرين  دفاع  بقوة  العسكري  العام  النائب  صرح   [
في  النظر  استمرار  مع  الرياضية،  الحركة  ومنسوبي  الطبية  الكوادر  من  الجنح  قضايا 

قضاياهم حسب اإلجراءات القانونية المعمول بها.

لجلسة  ترأس جاللته  خليفة خالل  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  البالد جاللة  عاهل  أمر   [
مجلس الوزراء بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ 

آذار الماضيين، برئاسة محمود شريف بسيوني.
المستقلة  الملكية  اللجنة  بإنشاء  لسنة 2011  رقم 28  ملكياً  أمراً  البالد   وأصدر عاهل 
للتحقيق في األحداث التي وقعت في مملكة البحرين خالل شهري فبراير/ شباط ومارس/ 
آذار 2011، على أن تتألف اللجنة من خمسة من الشخصيات البارزة والمعروفة دولياً التي 
لها خبرة وسمعة عالمية معترف بها، وهم: محمود شريف بسيوني )رئيساً( وعضوية كل 

من فيليب كيرش، ونايجل رودلي، وماهنوش ارسنجاني، وبدرية العوضي.
ونص األمر الملكي على أن »اللجنة تتمتع باستقالل تام عن حكومة مملكة البحرين أو 
أية حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية وال يمثلون أية حكومة أو منظمة 
دولية أو مسئول عام أو أية مصلحة اقتصادية أو سياسية. وستكون مهمة اللجنة تقصي 
الحقائق، ولها االتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسئولين الحكوميين، وكذلك 
شخص  أي  مقابلة  في  الحرية  مطلق  وللجنة  الحكومية،  والسجالت  الملفات  على  االطالع 
المدني ومنظمات حقوق اإلنسان والجمعيات  المجتمع  لها، بمن في ذلك ممثلو  تراه مفيداً 
السياسية، والنقابات العمالية، والضحايا المزعومين، وشهود االنتهاكات المزعومة لحقوق 

اإلنسان المصونة دولياً«.

يـــونــيـــــو21

يـــونــيـــــو29

يـــونــيـــــو28

يونـيـو22

يونـيـو23
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كراجسكي سفيرًا جديدًا ألميركا في البحرين

»التربية« توقف الدراسة في 11 برنامجًا 
أكاديميًا بـ 3 جامعات خاصة

محاكم السالمة الوطنية
تسلم القضايا للمحاكم العادية

توماس  ترشيح  عزمه  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  أعلن   [
كراجسكي سفيراً جديداً للواليات المتحدة األميركية لدى البحرين.

العامة  األمانة  النعيمي  ماجد  والتعليم  التربية  وزير  كّلف   [
 11 إليقاف  خاصة  جامعات   3 بإخطار  العالي  التعليم  لمجلس 
الجامعات  العالي  التعليم  مجلس  وأخطر  فيها،  أكاديمياً  برنامجاً 

المخالفة بوقف التسجيل في البرامج الصيفية في عدة برامج.

المحاكم  إلى  فيها  تبت  زالت  ما  التي  القضايا  ملفات  الوطنية  السالمة  ] سّلمت محاكم 
العادية، وذلك تنفيذاً للمرسوم الملكي رقم )62( لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل 

فيها محاكم السالمة الوطنية إلى المحاكم العادية.

يونـيـو29

بسيوني: الملك وعدني بإعادة
المفصولين لتعبيرهم عن آرائهم

رئــيــس  قــــال   [
البحرينية  اللجنة 
لتقّصي  المستقلة 
محمود  الــحــقــائــق 
»إن  بسيوني:  شريف 
أن  الملك وعدني  جاللة 
من  ُفصل  شخص  أي 
ُيعّبر  كان  ألنه  عمله 
إلى  يعاد  أن  رأيه  عن 

مكانه«.

30
يونـيـو

يونـيـو30

الكويت تسحب وحدات بحرية من البحرين

انطالق الحوار الوطني وسط تحفظات على اإلجراءات

] أفادت وكالة األنباء الكويتية بأن دولة الكويت سحبت وحدات 
البحرين.  إلى   2011 آذار  مارس/  منتصف  في  أرسلتها  بحرية 
السفارة  في  العسكري  المستشار  عن  نقاًل  الوكالة  وأوضحت 
ساعدت  القوة  هذه  أن  عساكر  علي  العقيد  المنامة  في  الكويتية 
للبحرين«،  البحرية  الحدود  تأمين  »في  بمهمتها  القيام  فترة  خالل 

وهذه الوحدات هي جزء من قوات درع الجزيرة.

سياسية  جمعيات  تحفظات  وسط  الوطني  التوافق  حوار  جلسات  أولى  انطلقت   [
اإلجراءات،  على  المشاركين  من  وعدد  القومي(  والتجمع  الوطني  اإلخاء  وعد،  )الوفاق، 
ما  وكذلك  للمناقشة«،  المتاحة  والمدة  محور  كل  نقاش  »آلية  بـ  يتعلق  فيما  وخصوصاً 
إلى  مفهوم«،  غير  أمراً  تعتبر  والتي  اتفاق  إلى  التوصل  التوافق وطريقة  »آلية  بـ  يتعلق 

جانب »عدم وجود التمثيل العادل لإلرادة الشعبية وقوى المعارضة في مؤتمر الحوار«.

رئيس الوزراء: 10 أيام إلرجاع
المفصولين بشكل غير قانوني من »الخاص«

] وّجه رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في 
بتسريح  المتعلقة  القضايا  في  النظر  لجنة  الوزراء،  مجلس  اجتماع 
العمال، لسرعة التنسيق مع شركات القطاع الخاص وحثها على إلعادة 
النظر في إجراءات قرارات الفصل، التي يثبت للجنة أنها غير قانونية.

3
يوليو

2
يوليو

يــولــــيـــــــو3

»العدل« تطلب حصر المنشآت 
التابعة لألوقاف الجعفرية

بطلب  الجعفرية  األوقاف  إدارة  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزارة  خاطبت   [
والمآتم  الجوامع والمساجد والمصليات  لديها من  بما هو مسجل  الخاصة  الملكية  وثائق 

والمقابر، وذلك استعداداً لتحويلها إلى إدارة شئون األمالك الحكومية بوزارة المالية.

السماح ألطباء موقوفين عن العمل
بإعادة فتح عياداتهم الخاصة

األطباء  من  لعدد  الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  سمحت   [
واالستشاريين بإعادة فتح عياداتهم الخاصة، ومزاولة عملهم بصورة طبية خارج نطاق 

ساعات العمل الرسمي، بعد أن تم منعهم نتيجة لتوقيف أعداد كبير منهم عن العمل.

يوليو5

بان كي مون يحث البحرين
على المزيد من الخطوات الحقوقية

] حث األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون السلطات البحرينية على »اتخاذ المزيد 
من الخطوات« للتقيد بالتزاماتها الدولية لحقوق اإلنسان. ورحب ببداية حوار وطني.

يوليو6

أمر ملكي بشأن امتيازات 
وحصانات »تقصي الحقائق«

وحصانات  امتيازات  بشأن   2011 لسنة   )29( رقم  ملكياً  أمراً  الملك  جاللة  أصدر   [
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وإجراءات عملها، ونص على أن يتمتع رئيس 
وأعضاء اللجنة في سبيل تأدية المهام المنوطة بهم وطبقاً لقوانين مملكة البحرين، بذات 
االمتيازات والحصانات التي يتمتع بها خبراء األمم المتحدة والمنصوص عليها في المادة 
السادسة من اتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات األمم المتحدة بموجب المادتين 
الخامسة والسابعة من االتفاقية، كما نص األمر على أنه في سبيل تسهيل مهام عمل اللجنة 
تقوم الحكومة بتعيين منسق ليكون حلقة االتصال ما بين اللجنة وجميع الجهات الحكومية 
المعنية، على أن تراعي اللجنة ولدى مباشرتها لعملها الجهات التي أوجب دستور مملكة 

البحرين مراعاة السرية بشأنها.

يوليو7
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اإلفراج عن آيات القرمزي

»الوفاق« تضع قرار مشاركتها
في »الحوار« بيد أمانتها العامة

سلمان: »الوفاق« مع حوار جدي شامل

مشادات كالمية تجهض
المؤتمر الصحافي للوفد االيرلندي

»الداخلية« تنفي وفاة مواطنة
بسترة اختناقًا بالغاز المسيل للدموع

»الحوار« يرفض تشكيل نقابات
 عمالية في المؤسسات الحكومية

تخيير 80 طبيبًا بين العمل
في »الصحة« أو عياداتهم الخاصة

] أفرجت السلطات البحرينية عن الشاعرة آيات القرمزي، وذلك بعد مرور نحو شهر 
من صدور حكم محكمة السالمة الوطنية االبتدائية )الدائرة األولى( والذي قضى بحبسها 
لمدة سنة واحدة التهامها بجنحة االشتراك بالتجمهر بغرض ارتكاب الجرائم والتحريض 

على كراهية النظام.

خليل  الوطني  التوافق  حوار  في  وفدها  وعضو  الوفاق  جمعية  في  القيادي  قال   [
المرزوق: »إن الوفد لم يقرر حتى اآلن حضور جلسات الحوار من عدمه، وإنه ينتظر قرار 

األمانة العامة للجمعية بشأن ذلك«.

للدوائر  الحالي  »التقسيم  الشيخ علي سلمان أن  الوفاق  العام لجمعية  اعتبر األمين   [
االنتخابية يمثل اضطهاداً سياسياً«، وأشار سلمان - في مهرجان »مطالبنا وطنية... دوائر 
عادلة« الذي نظمته جمعية الوفاق بقرية البالد القديم - إلى أن »تقسيم الدوائر االنتخابية 
يزيل  أن  من  بدالً  التمييز  يكرس  ما  وهو  المواطنة،  من  بدالً  الطائفية  على  يقوم  الحالية 

التمييز في الحقوق السياسية«.

] طالب الوفد االيرلندي خالل مؤتمره الصحافي بإطالق سراح األطباء المعتقلين، إال أن 
مشادات كالمية ادت إلى انسحاب الوفد من المؤتمر.

] نفى مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى  ما أشيع بشأن وفاة  مواطنة بمنطقة 
مهزة بسترة، نتيجة لتعرضها الختناق بالغاز المسيل للدموع، مشيراً إلى أن الوفاة طبيعية، 

في الوقت الذي أكدت فيه جمعية الوفاق بأن الوفاة ناجمة عن اإلصابة بمسيل الدموع.

المرئية  الوطني،  التوافق  االجتماعي في حوار  المحور  في  المشاركين  غالبية  ] رفض 
المتعلقة بتشكيل نقابات عمالية داخل المؤسسات الحكومية، ولم يتم التوافق عليها، بحجة 

ما قامت به بعض النقابات العمالية من تسييس للعمل النقابي.

] خّيرت وزارة الصحة أكثر من 80 طبيباً واستشارياً، بين العمل في الوزارة أو في عياداتهم 
الخاصة، وذلك بعد أن أصدرت وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية القائم بأعمال وزير 

الصحة فاطمة البلوشي، قراراً بفصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص.

يــولــــيـــــــو13

يــولــــيـــــــو14

يــولــــيـــــــو15

يوليو13

يوليو14

يوليو16

»بوليتكنك« تفصل 49 وتوقف
14 طالبًا عن الدراسة مؤقتًا

الدراسة،  وإيقاف 14 طالباً عن  البحرين على فصل 49 طالباً  أقدمت كلية بوليتكنك   [
على إثر مشاركتهم في األحداث األخيرة التي شهدتها البحرين.
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»الوحدة الوطنية« تنتخب هيئتها المركزية األولى
] عقدت الجمعية العمومية لجمعية تجمع الوحدة الوطنية اجتماعها األول النتخاب 25 
عضواً في الهيئة المركزية للجمعية من أصل 51 عضواً بالهيئة بينهم الرئيس، وفاز الشيخ 

عبداللطيف المحمود بمنصب الرئيس بالتزكية إذ لم يترشح أي شخص منافس له.

يــولــــيـــــــو18

»الوفاق« تنسحب من الحوار الوطني
من  النهائي  انسحابها  اإلسالمية  الوطني  الوفاق  جمعية  أعلنت   [
حوار التوافق الوطني، بعد إقرار شورى الجمعية توصية األمانة العامة 
بخصوص ذلك، في الوقت الذي أرسلت فيه الجمعية خطاب االنسحاب 

الرسمي لرئاسة الحوار بعد يوم من اإلعالن عن االنسحاب.

يوليو19

إرجاع الحافالت بتعهد عدم المشاركة في المسيرات

بسيوني ورفاقه يحققون بملفي »الضحايا« و»المفصولين«

البرلمان األوروبي يطالب البحرين بإطالق سراح األطباء

»الوفاق«: متمسكون بالمملكة الدستورية

التابعة  الحافالت  من  عدد  بإرجاع  للمرور  العامة  اإلدارة  بدأت   [
أشهر،   4 نحو  قبل  منهم  سحبتها  أن  بعد  والسياحة،  السفر  لمكاتب 
ألسباب اعتبرها أصحابها »سياسية«. وألزمت اإلدارة أصحاب المكاتب، 

بالتوقيع على تعهد بعدم المشاركة في أية مسيرة سياسية.

جاللة  البالد  عاهل  أمر  التي   - الحقائق  تقّصي  لجنة  بدأت   [
الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيلها - بملفي ضحايا األحداث 
آذار  ومارس/  فبراير/ شباط  البحرين خالل شهري  التي شهدتها 

2011 ، وملف المفصولين.

ه البرلمان األوروبي نداًء إلطالق سراح السجناء األبرياء في البحرين، ومن بينهم  ] وَجّ
الكوادر الطبية، من أجل أن تنخرط الجمعيات السياسية في حواٍر مثمر بهدف حل األزمة 

السياسية في البالد.

النظام  فيها  ُيعتبر  التي  الدستورية  المملكة  »مبدأ  بـ  تمسكها  الوفاق  جمعية  أكدت   [
قائماً على السيادة الشعبية«، وذلك خالل مهرجان نظمته الجمعية بقرية المصلى بعنوان 

»متمسكون بمطالبنا الوطنية«.

يوليو20

يوليو21

يــولــــيـــــــو22

يــولــــيـــــــو22

الجمعيات الليبرالية: نتبرأ من نتائج 
الحوار ما لم تؤِدّ إلصالحات حقيقية

العاهل يوجه أجهزة الدولة
لتسهيل عمل »تقصي الحقائق«

] أعلنت جمعيات التيار الوطني الثالث )وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي( تبرأها 
كامل  منتخباً  ومجلساً  الشعبية  اإلرادة  تمثل  حكومة  يحقق  لم  إذا  الحوار  نتائج  من 

الصالحيات ونظاماً انتخابياً قائماً على مبدأ صوت واحد لكل مواطن.

] أكد عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهمية قيام جميع أجهزة الدولة 
ومؤسساتها ووزاراتها بتسهيل عمل اللجنة الملكية لتقصي الحقائق لتتمكن من أداء مهمتها على 
الوجه األكمل، منوهاً بما يتمتع به أعضاء اللجنة من كفاءة وخبرة على المستوى العالمي في 

مجال القانون الدولي لحقوق اإلنسان وما يحظون به من تقدير دولي ومكانة عالية.

يــولــــيـــــــو23

يــولــــيـــــــو23
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الحكومة توافق على تمديد اليوم الدراسي في »الثانوية«

االفراج عن محمد البوفالسة

اختتام »الحوار« بزيادة الصالحيات التشريعية للنواب

بسيوني: سنطالب بتعويض الضحايا مادّيًا ومعنوّيًا

المحمود يدعو لإلسراع في زيادة الرواتب واإلسكان

اليوم  تمديد  والتعليم  التربية  وزارة  طلب  على  جلسته  في  الوزراء  مجلس  وافق   [
الدراسي في المرحلة الثانوية، في الوقت الذي مددت فيه الوزارة الدوام إلى 2.15 ظهراً.

معتقل  أول  البوفالسة  محمد  المواطن  عن  البحرين  في  األمنية  السلطات  أفرجت   [
بحريني في األحداث التي شهدتها البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011.

اختتمت   [
حــوار  جلسات 
الوطني،  التوافق 
مجلس  بمنح 
المزيد  النواب 
الصالحيات  من 

التشريعية.

اللجنة  رئيس  أكد   [
المستقلة  البحرينية 
الحقائق محمود  لتقّصي 
بأن  بسيوني  شريف 
سيتضمن  اللجنة  تقرير 
ــرورة  ــض تــوصــيــة ب
مادياً  الضحايا  تعويض 
االعتبار  ورد  ومعنوياً 

إليهم.

] طالب رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود بـ »اإلسراع 
بتنفيذ المطالب الشعبية بعد أن ترفع المرئيات التي تم االتفاق عليها في الحوار الوطني، 

وخصوصاً منها المتعلقة بالرواتب واإلسكان والمديونيات«.

توسع الدفان على ساحل
كرباباد رغم رفض »بلدي العاصمة«

البحري الجارية في الجهة الشرقية من ساحل كرباباد  الدفان والردم  ] طالت عمليات 
عشرات  تفريغ  بعد  أكبر  مساحات  طمر  اآلليات  باشرت  إذ  أوسع،  مساحات  والسنابس 

الشاحنات حموالتها على الساحل.

يوليو23

يوليو24

يوليو24

يوليو24

يــولــــيـــــــو25

»الحوار الوطني« يرفض مرئيات بعض فصائل المعارضة

وزير العمل: توقف التسريحات
في »الخاص« وإعادة 564 عاماًل

الوفد االيرلندي يرفض اتهام األطباء بقتل متظاهرين

»الوفاق«: إيقاف عضوية
من هم في الخارج وال وجود الستقاالت

مرئيات  غالبية  صّنفت  الوطني  التوافق  حوار  إدارة  أن  تأكد   [
فصائل من قوى المعارضة التي قدمت أو شاركت في الحوار )الوفاق 
»انسحبت«، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، اإلخاء(، على أنها 

مرئيات غير متوافٍق عليها، األمر الذي يعني أنها باتت مرفوضة.

القطاع  في  جديدة  فصل  حاالت  حالّياً  توجد  ال  أنه  حميدان  جميل  العمل  وزير  أكد   [
الخاص، إذ تم إعادة 564 عاماًل، في الوقت الذي أكد فيه االتحاد العام لنقابات عمال البحرين 

أنه سيتم سيتحقق من صحة هذا الرقم.

الموجهة  االتهامات  البحرين  زار  الذي  االيرلندي  الوفد  رفض   [
»التعمد  تهمة  بينها  من  والتي  المعتقلين،  البحرينيين  لألطباء 
بإحداث إصابات إضافية وبالتسبب في وفاة بعض الناشطين في 

محاولة لتوريط السلطات«.

بين  استقاالت  وجود  الديهي  حسين  الشيخ  الوفاق  لجمعية  العام  األمين  نائب  نفى   [
أعضاء الجمعية خالل هذه الفترة، معتبراً ما أشيع عن وجود استقاالت النسحاب الوفاق 

من الحوار الوطني، هدفاً للنيل من تماسك الجمعية.

يوليو26

يوليو27

»اتحاد النقابات« يقاضي
»التأمينات« إلقصائه من مجلس اإلدارة

] سّجل االتحاد العام لنقابات عمال البحرين دعوى رسمية في محكمة األمور المستعجلة 
ضد الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، وذلك بعد إقصاء ممثلي العمال من تشكيلة مجلس 

إدارة الهيئة.
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الملك يأمر بزيادة رواتب موظفي الدولة 
المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

د مطالبها »الوفاق« ُتجِدّ
في مسيرة »الشعب مصدر السلطات«

رئيس الوزراء يأمر بصرف الزيادة مع رواتب أغسطس

] أمر عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكومة 
بأن تتخذ اإلجراءات الالزمة بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة من 

مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.

] ثبتت جمعية الوفاق  مطالبها بأن »يكون الشعب مصدر السلطات«، وذلك في المسيرة 
الحاشدة التي نظمتها الجمعية  وأسمتها »الوفاق« بـ »جمعة الثبات«.

خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  سمو  الوزراء  رئيس  أمر   [
في  الزيادة  لدخول  الالزمة  والفنية  التنفيذية  اإلجراءات  باتخاذ 
الرواتب حيز التنفيذ، على أن تصرف مع راتب شهر أغسطس/ آب.

يوليو28

يــولــــيـــــــو29

يوليو30

الملك يستقبل المهنئين
بزواج سمو الشيخ خالد بن حمد

لجنتان حكوميتان لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار

»الوفاق« تسلم احتجاجًا رسميًا على »توصيات الحوار«

] استقبل عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الصالة الملكية للمناسبات 
المهنئين بمناسبة زواج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وأعرب جاللة الملك عن شكره 
وتقديره لألشقاء من دول مجلس التعاون على مشاركتهم في هذه األفراح، ما يعكس عمق 

العالقات األخوية الوطيدة المتميزة التي تربط دول المجلس وشعوبه الشقيقة.

نائب  برئاسة  حكومية  لجنة  تشكيل  الوزراء  مجلس  قرر   [
خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  الوزراء  مجلس  رئيس 
بالتنسيق  وتقوم  الوطني،  التوافق  مرئيات  تفعيل  متابعة  تتولى 
التنفيذية  السلطة  يخص  ما  دمج  متابعة  وتتولى  ذلك،  في  التشريعية  السلطة  مع 
وزير  المجلس  كلف  فيما  الحكومة،  عمل  برنامج  في  مرئيات  من  عليه  التوافق  تم  مما 
على  واإلشراف  الدستورية  للصياغة  لجنة  بترؤس  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل 

التشريعات بالتنسيق والتعاون مع هيئة اإلفتاء والتشريع القانوني،

] سلمت جمعية الوفاق احتجاجاً رسمياً إلى رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني، 
المحاور  أهم  في  توافق  وجود  من  الحوار  تقرير  عليه  احتوى  لما  امتعاضها  فيه  أكدت 
استبعاد  بعد  وخصوصاً  العلمية  لألمانة  تجاوزاً  حدث  فيما  »الوفاق«  ووجدت  السياسية 
كل مطالب المعارضة التي كانت سبباً رئيسياً في وجود المشكل السياسي القائم حالياً في 
البحرين وأعربت »الوفاق« في خطاب موجه إلى الظهراني عن احتجاجها الشديد للزج بأسماء 
ممثليها بالحوار في التقرير النهائي، على رغم أن فريق الجمعية المشارك في الحوار سلم 

الظهراني خطاباً رسمياً بانسحابها بتاريخ 19 يوليو / تموز 2011.

يــولــــيـــــــو30

يوليو31

زيادة الرواتب 36.5% للموظفين 
وللمتقاعدين 37.5% حّدًا أقصى

حون يطرقون أبواب المسَرّ
»العمل« أماًل بإرجاعهم ألعمالهم

] أصدر رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمره بأن يكون إجمالي 
ارتفاع  مع  ذلك  بعد  وتتناقص  أقصى،  بحد  المئة  في   36.5 الرواتب  في  الزيادة  نسبة 

الدرجات الوظيفية، وأن تكون الزيادة للمتقاعدين بحد أقصى 37.5 في المئة.

] شهدت وزارة العمل أول تجمع حاشدٍ للمسرحين من أعمالهم من القطاعين العام والخاص، 
احتجاجاً على مماطلة الشركات والمؤسسات الرسمية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية 

وعلى رأسهم عاهل البالد وسمو رئيس الوزراء بسرعة إرجاع جميع المسرحين ألعمالهم.

أغـــســطـــس1

أغـــســطـــس1
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محمد بن مبارك يوّجه لبدء
العمل على التعديالت الدستورية

مجلس إدارة »}«
يعيد تعيين الجمري رئيسًا للتحرير

15 زيادة ثابتة في األجور وعالوة معيشية 
بين 50 و60 دينارًا للمدنيين والعسكريين

لجنة تقصي الحقائق تزور سجن
قرين وتلتقي نشطاء المعارضة

»ألبا«: إعادة 204 مسّرحين

اإلفراج عن سعيد عياد... و »الصحة« 
تتهمه بتقديم الخدمة الطبية دون ترخيص

] عقدت اللجنة الحكومية المكلفة متابعة تفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني اجتماعاً 
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، حيث تدارست 

مرئيات الحوار بشكل عام، ووجهت إلى البدء بالعمل على التعديالت الدستورية.

الحالية  األوضاع  وناقش  والتوزيع  للنشر  الوسط  دار  شركة  إدارة  مجلس  اجتمع   [
تحرير  كرئيس  منصبه  إلى  الجمري  منصور  إعادة  وقرر  »الوسط«،  بصحيفة  الخاصة 

الصحيفة.

الملكي  األمر  أن  الزايد  أحمد  المدنية  الخدمة  ديوان  رئيس  أكد   [
منح  في  يتمثل  والمتقاعدين،  والعسكريين  المدنيين  رواتب  بزيادة 
مع  والعسكريين،  المدنيين  للموظفين  األساسي  بالراتب  المئة  في   15 تبلغ  ثابتة  زيادة 

استحداث عالوة ثابتة سميت »عالوة تحسين معيشة« تمنح لدرجات الوظائف الدنيا.

في  الجرائم  خبير  يرأسها  التي  الحقائق  لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  زارت   [
ونشطاء  شخصيات  والتقت  قرين  سجن  بسيوني  شريف  محمود  المتحدة  األمم  هيئة 

المعارضة الذين حكموا في قضية »تنظيم الجمهورية وقلب نظام الحكم«.

محمود  )ألبا(  البحرين  ألمنيوم  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  أفاد   [
الكوهجي، بأن الشركة قررت إعادة 204 عمال مسرحين إلى أعمالهم 
حتى اآلن، إذ أعادت 134 عاماًل في فترة سابقة، وألحقتها مؤخراً بإعادة 

70 آخرين والعمل جاٍر لتحديد الوضع النهائي لبقية المفصولين.

] أفرجت السلطات األمنية عن موظف منظمة أطباء بال حدود سعيد مهدي عياد، بعد 
النيابة  جددت  أن  بعد  المفاجئ  اإلفراج  ويأتي  للمنظمة،  تابع  لمكتب  األمن  قوات  مداهمة 

العامة حبس عياد 45 يوماً على ذمة التحقيق.

البحرين تنفي قطع العالقات مع قطر

»الوفاق«: هدفنا الشراكة في القرار واألمن للجميع

اإلفراج عن فيروز ومطر والتاجر

تغيير موعد »فورموال البحرين« لموسم 2012

مسئول أميركي: تمديد اتفاق
الدفاع بين الواليات المتحدة والبحرين

تَمّ  ] نفى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على صفحته بـ»تويتر« ما 
البحرينية  العالقات  قطع  الملكي بشأن  الديوان  إنه صادر عن  قيل  لبيان  تناقله من نص 

القطرية على خلفية برنامج بثته قناة »الجزيرة اإلنجليزية« عن أحداث البحرين.

] اعتبرت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية على لسان رئيس كتلتها النيابية المستقيلة 
والقيادي في الجمعية عبدالجليل خليل أن »الحَلّ الجدِّي الذي يخرج البحرين مما تعيشه  
من أزمة يتمثل في المساواة بين الجميع، والشراكة الحقيقية في القرار، وأن يكون األمن 

للجميع بدون استثناء«.

] أخلت السلطات األمنية سبيل النائبين المستقيلين جواد فيروز ومطر مطر والمحامي 
محمد التاجر، وذلك بعد أن تم إيقافهم على خلفية األحداث التي شهدتها البحرين، ووجهت 

لهم تهماً تتعلق بالتجمهر وإذاعة أخبار كاذبة. 

الكبرى(  )الجائزة  العالم  المنظمة لبطولة  الرابطة  ] أعلن رئيس 
تغيير  تقرر  أنه  إكليستون  بيرني   ،1  - فورموال  سيارات  لسباقات 
موعد سباق البحرين في الموسم المقبل، بعدما كان من المفترض أن 

يقام في افتتاح بطولة العالم.

الواليات  بين  الدفاعي  االتفاق  أن  أميركي  مسئول  أكد   [
المتحدة األميركية والبحرين مدد إلى ما بعد موعد انتهائه.

أغسطس2

أغسطس3

أغسطس4

أغسطس5

أغسطس6

بسيوني: لجنة التقصي تدخلت لإلفراج عن 41 معتقاًل
لجنة  رئيس  المتحدة  األمم  هيئة  في  الجرائم  خبير  كشف   [
موقع  على  تقرير  في  بسيوني  شريف  محمود  الحقائق  تقّصي 
أن لجنته كانت وراء إطالق سراح 41 من  الـ»بي بي سي« عن 

المعتقلين مؤخراً.

أغسطس5

أغـــســطـــس5

أغسطس7
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مجلس الوزراء: 325 مليونًا لزيادة الرواتب 
بتعديل  بقانون  مرسوم  مشروع  على  الوزراء  مجلس  وافق   [ 
بعض أحكام القانون رقم )9( للعام 2011م باعتماد الموازنة العامة 
للدولة لسنة 2011 و2012 لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة 

واتب. للدولة بمبلغ 325 مليون دينار لتغطية الزيادة في الَرّ

أغسطس7

البدء بمحاكمة شرطيين
بتهمة »القتل الخطأ« لمواطنين

 »وعد« تقاطع االنتخابات التكميلية

جامعة البحرين تفصل عددًا من موظفيها

] بدأ القضاء العسكري بمحاكمة رجلي أمن متهمين بقتل مواطنين 
خالل األحداث التي شهدتها البحرين.

] قال األمين العام المساعد للشئون السياسية في جمعية »وعد« رضي الموسوي إن »اللجنة 
المركزية لجمعية وعد قررت باإلجماع في اجتماعها االستثنائي مقاطعة االنتخابات التكميلية«.

] فصلت جامعة البحرين عدداً من موظفيها، على خلفية األحداث التي شهدتها البحرين. كما 
عمدت الجامعة إلى إدخالهم لجان تحقيق وتحويلهم إلى مجالس تأديب، وغالبية التهم التي 
كانت موجهة إليهم حول المشاركة في المسيرات أو ظهور صور لهم، فضاًل عن نشاطهم في 

شبكة التواصل االجتماعي )الفيسبوك( والمسيرات التي حدثت في جامعة البحرين.

أغسطس8

وقف رواتب أعضاء بلديين ومديرين عامين وأمناء سر

طبيب بحريني موقوف
يتعرض لنزيف حاد في المخ

من  عدد  عن  مكافآت  صرف  العمراني  والتخطيط  البلديات  شئون  وزارة  أوقفت   [
األعضاء البلديين ممن أسقطت عضويتهم، وكذلك عدد من الموظفين وأمناء سر المجالس 

البلدية )الشمالي، العاصمة، الوسطى( ومديرين عامين بالبلديات.

] تعرض الطبيب البحريني الموقوف سعيد السماهيجي لنزيف حاد في المخ، وأدخل 
على إثره إلى مجمع السلمانية الطبي.

أغسطس9

بسيوني: المتهمون الـ 21 لم يحوزوا حقوقهم 
بالكامل وسنعرضهم على أطباء من الخارج

] أكد رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني أنه 
تبين للجنة خالل زيارتها للمتهمين الـ21 في قضية قلب نظام الحكم في سجن قرين، أن 

المعتقلين لم يحوزوا حقوقهم اإلجرائية كما يجب.

»بابكو« تعيد 54 مفصواًل
و20 موقوفًا إلى أعمالهم

التنفيذي لشركة نفط البحرين )بابكو( فيصل المحروس أن الشركة  ] كشف الرئيس 
قررت حتى اآلن إعادة 54 موظفاً إلى أعمالهم.

»الصحة«: حالة الطبيب سعيد السماهيجي مستقرة
] قالت وزارة الصحة إنها قامت باستدعاء طبيب من الخارج 

إلجراء عملية قسطرة للطبيب سعيد السماهيجي.
أغسطس10

»المواكب الحسينية« ترفض
دمجها تحت مظلة رسمية

»الصحة« ُترجع 200 وتستعد لفصل 23 موظفًا

ولي العهد يأمر بعودة العبي 
كرة السلة في نادي المنامة

طرحتها  التي  الجديدة  المرئيات  بالمنامة  الحسينية  للمواكب  العامة  الهيئة  رفضت   [
إدارة األوقاف الجعفرية بشأن تنظيم المواكب والمآتم على صعيد البحرين كافة.

] أصدرت القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشى قراراً برفع 
اإليقاف المؤقت الصادر بحق 200 موظف من المحالين إلى المجالس 
التأديبية، مع عودتهم إلى وظائفهم خالل األسبوع المقبل، مع فصل 

23 موظفاً.

] أمر ولي العهد سمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة بعودة جميع العبي كرة السلة 
الموقوفين في نادي المنامة، وذلك بعد أن تبّلغ النادي رسمياً بهذا األمر في اتصال هاتفي 

من ديوان سموه.

11
أغسطس

أغسطس12

»الوفاق« تقاطع االنتخابات التكميلية
... و وزير العدل يرد: هذا شأنهم

األول  النائب  فيها  القيادي  لسان  على  اإلسالمية  الوطني  الوفاق  جمعية  أعلنت   [
لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق عن مقاطعة الجمعية لالنتخابات النيابية 
التكميلية، فيما رد وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة 

بالقول »هذا شأنهم«.

»الوحدة الوطنية«: 6 آالف شكوى إلى »تقّصي الحقائق«
] أفاد عضو اللجنة المركزية في جمعية تجمع الوحدة الوطنية عادل عبداهلل أن التجمع 
المستقلة  البحرينية  للجنة  تسليمها  وتم  اإلنسان،  لحقوق  انتهاكات  شكوى  آالف   6 وّثق 

لتقصي الحقائق. 

جامعة البحرين تفصل 19 أكاديميًا
بفصلهم  تفيد  رسائل  البحرين  بجامعة  أكاديمياً   19 تسلم   [
واالستغناء عن خدماتهم، ومنحتهم إدارة الجامعة أسبوعاً للطعن 

في قرار الفصل واالستئناف.
أغسطس13

»المنبر التقدمي«: لن نتقدم
بمرشحين لالنتخابات التكميلية

] ذكرت جمعية المنبر التقدمي على صفحتها بـ »تويتر« أن اللجنة المركزية قررت عدم 
تقدم الجمعية بمرشحين لالنتخابات التكميلية.

أغسطس14
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»تقّصي الحقائق« تغلق مقرها
مؤقتًا بعد اعتداء على موظفيها

] أكدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق )BICI( بأنه على ضوء االدعاءات 
األخيرة وبسبب االعتداء اللفظي والجسدي على موظفيها تم إغالق المقر مؤقتاً.

15
أغسطس

حًا  »العمل«: 2462 مسَرّ
من »الخاص« بسبب األحداث

»التجمع القومي « خامس جمعية
تعلن مقاطعتها لالنتخابات التكميلية

] أعلنت وزارة العمل أن إجمالي المسجلين في سجالت وزارة العمل سواء من تقدموا 
مباشرة للتسجيل أو من خالل القوائم التفصيلية التي تلقتها الوزارة من الشركات المعنية 

أو من االتحاد العام لنقابات عمال البحرين بلغوا 2462 عاماًل مفصوالً.

لها  بيان  في  الديمقراطي  القومي  التجمع  جمعية  أعلنت   [
جمعية  خامس  تكون  وبذلك  التكميلية،  لالنتخابات  مقاطعتها 

سياسية تعلن مقاطعتها لالنتخابات.
أغسطس16

وزير العدل: 5842 زيادة
في الكتلة االنتخابية في 18 دائرة وفاقية

الشمالوي: النيابة العسكرية تبدأ
في تحريك القضايا الجنائية من جديد

لالنتخابات  العليا  اللجنة  اإلسالمية واألوقاف ورئيس  العدل والشئون  ] كشف وزير 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن »الكتلة االنتخابية للدوائر الـ 18 بلغت )187.080 ناخباً( 

بزيادة قدرها )5842 ناخباً( عن انتخابات 2010«.

] أكد المحامي عبداهلل الشمالوي إن النيابة العسكرية بدأت من جديد في تحريك ملفات 
جنائية،  بتهم  المتعلقة  األطباء  قضايا  ومنها  العكسرية،  المحاكم  لدى  »األمنية«  القضايا 

مخالفة للمرسوم الملكي رقم 62.

»تقصي الحقائق« تجمد قرار
إغالق مقرها بعد توقف 3 أيام

»تقّصي الحقائق« تستقدم أطباء
شرعيين لفحص ادعاءات التعذيب

»اتحاد النقابات«: وثقنا 2614 حالة 
فصل وتوقيف لدى »تقصي الحقائق«

»اإلخاء« سادس جمعية تعلن مقاطعتها 
التكميلية... و »الرابطة « تعلن المشاركة

دت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قرار اإلغالق المؤقت لمقرها في  ] جَمّ
العدلية، إذ فتحت أبوابها بعد إغالق استمر 3 أيام.

] علمت »الوسط« أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق استقدمت عدداً من 
األطباء الشرعيين المتخصصين في اكتشاف آثار التعذيب إلى البحرين ضمن جهود اللجنة 

لفحص االدعاءات وتقييمها وتثبيتها علمياً.

البحرين  عمال  لنقابات  العام  لالتحاد  العام  األمين  كشف   [
سلمان السيدجعفر المحفوظ عن توثيق االتحاد 2614 حالة تسريح 

لبحرينيين في القطاعين العام والخاص لدى لجنة تقصي الحقائق.

] أعلنت األمانة العامة لجمعية اإلخاء الوطني عدم مشاركتها في االنتخابات التكميلية 
في  مشاركتها  اإلسالمية  الرابطة  جمعية  فيه  أعلنت  الذي  الوقت  في  النواب،  لمجلس 

االنتخابات. 

أغسطس18

أغسطس20

أغسطس20

اإلفراج عن الصفار والسلمان بعد توقيفهما 5 أشهر
روال  البحرينية  التمريض  جمعية  رئيسة  من  كٍلّ  سراح  األمنية  السلطات  أطلقت   [
الصفار، ونائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان، وذلك بعد يوم واحد من 

زيارة رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقّصي الحقائق محمود شريف بسيوني لهما.

صدور مرسوم بقانون يعيد القضايا 
الجنائية لمحكمة السالمة الوطنية

وزير العدل يخاطب قاسم بشأن خطب الجمعة

] صدر عن عاهل البالد مرسوم بقانون رقم )28( لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة 
الفصل  العادية  المحاكم  »تتولى  أن  منه  األولى  المادة  في  وجاء  الوطنية،  السالمة  بحالة 
في جميع دعاوى الجنح والطعون المتعلقة بها والتي تفصل فيها محاكم السالمة الوطنية 

بحكم نهائي«.

] شهدت مواقع التواصل االجتماعي حالة من االستنفار بعد انتشار خبر خطاب وجهه 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة لخطيب جامع  العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف  وزير 

اإلمام الصادق بالدراز الشيخ عيسى أحمد قاسم ينتقد فيه مضامين خطب الجمعة.

أغسطس22

أغـــســطـــس21
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بسيوني يلتقي أطباء وسجناء
بحرينيين في »الحوض الجاف«

العاهل: التسامح واالبتعاد
عن العنف هو ما نصبو إليه

بسيوني يلتقي 14 سجينًا 
في قضية »اإلطاحة بالنظام«

التحقيق  فريق  إن  لها  بيان  في  الحقائق،  لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  قالت   [
التابع للجنة زار سجن الحوض الجاف حيث اجتمع الفريق بعدد من األطباء والسجناء.

وجهها،  سامية  كلمة  في  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  البالد  عاهل  قال   [
العنف هو ما  المبارك: »التسامح واالبتعاد عن  بمناسبة العشر األواخر من شهر رمضان 
نصبو إليه وليس التشدد في العقاب بما يؤثر على وحدتنا وتالحمنا وتعايشنا الوطني«.

البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود بسيوني، ابجميع  اللجنة  التقى رئيس   [
السجناء المتهمين بالقضايا المتعلقة بقانون السالمة الوطنية، وكان من بين أولئك أربعة 
بنظام  لإلطاحة  محاولة  في  »التواطؤ  بـ  أدينوا  السياسيين،  السجناء  من  سجيناً  عشر 

وحكومة البحرين«.

رئيس الوزراء يوجه إلنشاء جهاز لمكافحة الفساد

»الوحدة الوطنية « يقيل الشمري ... 
والزيرة ينسحب من المعركة االنتخابية

تقصي الحقائق«:5200 شكوى
نقوم بفحصها وتوثيقها

لمكافحة  جهاز  إلنشاء  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  سمو  الوزراء  رئيس  وجه   [
الفساد، من خالل توسيع صالحيات اإلدارة المختصة بالجرائم االقتصادية بوزارة الداخلية.

] أكد تجمع الوحدة الوطنية، أن نائب األمين العام للتجمع عبدالحكيم الشمري يعتبر 
المرشح  أعلن  حين  في  النواب،  لمجلس  التكميلية  لالنتخابات  ترشحه  بعد  مستقياًل 
من  سينسحب  أنه  الزيرة  تقي  األعمال  رجل  الشمالية  المحافظة  في  الثالثة  الدائرة  عن 

االنتخابات التكميلية انسحاباً نهائياً.

أنها  الحقائق  لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  أعلنت   [
فحصها  يتم  شكوى   5200 على  يزيد  ما  أمس  يوم  حتى  تلقت 

وتوثيقها جميعاً من أجل التحقق من صحة الشكاوى.

أغـــســطـــس22

أغـــســطـــس24

أغـــســطـــس26

أغسطس26

»العفو الدولية«: ال يجوز محاكمة
األطباء والمعلمين بالقضاء العسكري

جامعة البحرين: إرجاع
351 مفصواًل و38 طالبًا للقضاء

] أبدت منظمة العفو الدولية، قلقاً من محاكمة عدد من العاملين 
في الكادر الصحي والمعلمين المتهمين في األحداث األخيرة التي 

شهدتها البحرين أمام محكمة عسكرية.

وطالبة جرى  طالباً  إعادة 389  محمد جناحي  إبراهيم  البحرين  رئيس جامعة  أعلن   [
فصلهم من الجامعة على خلفية األحداث التي وقعت في شهر مارس/ آذار الماضي، وذلك 

بعد أن رأت الجامعة االكتفاء بعقوبة اإليقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد.

أغسطس27

أغـــســطـــس28

الحكومة تعيد »المخترة« من جديد
] وافق مجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو 
المخاتير  الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، على إرساء نظام 
ومهماتهم  واجباتهم  بأداء  القيام  على  المحافظين  لمعاونة 

لتكريس مفهوم المواطنة.

أغسطس28
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»الداخلية« ُتحقق مع شهود
بشأن »وفاة علي« وتتعهد بحمايتهم

الوزارة  أن  الحسن  طارق  العميد  الداخلية  وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  أعلن   [
سترة،  منطقة  في  عاماً(   14( الشيخ  جواد  علي  الفتى  وفاة  بخصوص  شهوداً  استقبلت 

متعهدهاً بحماية الشهود وضمان عدم التعرض لهم.

نجاة 143 راكبًا بعد انزالق
طائرة لطيران الخليج بالهند

الفتى »علي الشيخ« يلتحُف بمقبرة سترة وجمعيات 
حقوقية تطالب بتحقيق مستقل في أسباب الوفاة

»مفوضية حقوق اإلنسان« تطالب بإرجاع 
وتعويض المفصولين في األحداث األخيرة

الموت يغّيب المناضل 
عبدالرحمن النعيمي

 »النيابة«: إصابة خلف العنق 
أودت بحياة »علي الشيخ«

وزير الداخلية: لجوء البعض إلى العنف غير مبرر

خالل  بسيط  حادث  ضمن  الخليج  طيران  شركة  أسطول  إلى  تابعة  طائرة  انزلقت   [
فيهم  بمن   143 عددهم  البالغ  الركاب  جميع  ونجا  بالهند  الدولي  كوتشي  بمطار  هبوطها 

رضيع وطاقم الطائرة.

] أهالت حشود جماهيرية التراب على جثمان الفتى علي جواد الشيخ )14 عاماً( بمقبرة 
سترة )الخارجية( في موكب تشييع ضخم، في الوقت الذي أصدرت الجمعية البحرينية لحقوق 

اإلنسان، بياناً أدانت فيه استخدام أية أساليب قمعية تدخل ضمن مفهوم »العنف المفرط«.

لحقوق  السامية  المفوضية  باسم  الرسمي  المتحدث  طالب   [
بإرجاع  كولفيل  روبرت  بجنيف  المتحدة  األمم  إلى  التابعة  اإلنسان 
األخيرة  األحداث  في  لمشاركتهم  أعمالهم  من  المفصولين  وتعويض 

التي شهدتها البحرين.

»وعد«  لجمعية  الروحي  واألب  المناضل  رحيل   [
عبدالرحمن النعيمي بعد معاناة طويلة مع المرض بدأت في 
النضال  من  بعد سنوات طويلة  حياته  لتنتهي   ،2007 العام 

الوطني المتواصل.

المتوفى  جثة  تشريح  نتيجة  إن  العامة  النيابة  قالت   [
)علي جواد أحمد الشيخ، 14 عاماً( في منطقة سترة »أثبتت 
عليها  ترتب  وما  العنق  خلف  إصابة  عن  نشأت  الوفاة  أن 
النخاع  الفقرتين األولى والثانية ونزيف حول  من كسر بين 

الشوكي«.

] قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة إن »ما يحدث إنما 
يزيدنا تصميماً على المضي قدماً في تطوير قوات األمن للقيام بواجبها«، مؤكداً أن لجوء 

البعض إلى العنف غير المبرر من شأنه اإلضرار بالسلم األهلي واألمن واالستقرار.

أغـــســطـــس29

أغسطس30

أغسطس31

أغسطس31

االتحاد األوروبي يدعو البحرين
لوقف محاكمات السالمة الوطنية

كاثرين  الخارجية  للشئون  السامي  الممثل  األوروبي  االتحاد  باسم  الناطق  دعت   [
أشتون، السلطات البحرينية لوقف محاكمة المعتقلين المدنيين على ذمة األحداث األخيرة 

أمام المحاكم العسكرية.

سبــتــمـــــــبر1

1
سبتمبر

1
سبتمبر

سبــتــمـــــــبر1
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تقوي تفوز بالتزكية بمقعد »ثانية الشمالية«

تقسيم ثانويتي »سار«
و»العهد الزاهر « إلى أربع مدارس

] أعلن وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد 
الدائرة الثانية بالمحافظة  بن علي آل خليفة فوز المترشحة عن 

الشمالية سوسن تقوي بالتزكية.

] قّسمت وزارة التربية والتعليم ُكاًل من مدَرستي سار الثانوية للبنات، والعهد الزاهر 
الثانوية للبنات، وذلك بوضع سور قسم ُكاًل من المدَرستين لتصبحا 4 مدارس.

حشود »الوفاق« تؤكد مطالبها
في مسيرة على شارع البديع

»حل  بـ  البديع،  بشارع  اإلسالمية،  الوطني  الوفاق  جمعية  نظمتها  مسيرة  طالبت   [
االنتخابات  وإلغاء  الشعبية،  للمطالب  يستجيب  سياسي  بحل  فوراً  والبدء  البرلمان 

التكميلية والبدء الفوري بخطوات جدية نحو تلبية المطالب الشعبية«.

مترشح »ثالثة الشمالية« علي الدرازي يفوز بالتزكية

البحرين ربما تشهد والدة »تجمعين« للمقيمين األجانب

وزارة حقوق اإلنسان: إغالق
محاكم السالمة الوطنية في أكتوبر

الشيخ  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  أعلن   [
خالد بن علي آل خليفة فوز المترشح بالدائرة الثالثة بمحافظة 

الشمالية علي أحمد الدرازي بعضوية مجلس النواب. 

وذلك ضمن  وتنافساً  محموماً  البحرين نشاطاً  في  المقيمين  األجانب  أوساط  ] شهدت 
المساعي التي تدعمها جهات رسمية إلنشاء »تجمعين« أحدهما للمقيمين القادمين من الدول 

الغربية، واآلخر للمقيمين القادمين من الدول اآلسيوية.

يكتمل  أن  المتوقع  من  :»إن  في  االجتماعية،  والتنمية  اإلنسان  حقوق  وزارة  قالت   [
تحويل جميع القضايا المتعلقة باألحداث التي مرت بها البحرين إلى المحاكم المدنية في 

أكتوبر/ تشرين األول 2011«.

سبتمبر4

سبتمبر3

سبــتــمـــــــبر4

سبــتــمـــــــبر9

اإلفراج عن عدد من األطباء 
] أفرجت السلطات البحرينية عن من األطباء يأتي ذلك بعد جلسة االستماع إلى شهود 
النفي المقدمين من قبل الدفاع والتي استمرت لمدة تسع ساعات، بحضور 40 شاهداً، في 

الوقت الذي وصف فيه األطباء فرحتهم باإلفراج عنهم بأنها “ال يمكن أن ُتوصف”.

7
سبتمبر

»العمل«: معايير موحدة إلرجاع المفصولين

البلوشي تستعجل »الخدمة المدنية«
لشغل وظائف المفصولين

المسائل  في  النظر  المكلفة  اللجنة  رئيس  العمل  وزير  قال   [
وصوغ  تحديد  تم  إنه  حميدان  جميل  العمال  بتسريح  المتعلقة 
المعايير واآلليات العملية الواضحة والموحدة الكفيلة بترجمة وتنفيذ 

التوجيهات الملكية السامية بخصوص المسّرحين من أعمال.

االجتماعية  والتنمية  اإلنسان  حقوق  وزيرة  طالبت   [
 88 تثبيت  البلوشي،  فاطمة  الصحة  وزير  بأعمال  القائم 
متطوعاً عملوا في وزارة الصحة منذ مارس / آذار 2011، 
ال  متطوعاً   37 البلوشي  رفعتها  التي  القائمة  وضمت 

يمتلكون سوى شهادة الثانوية العامة أو اإلعدادية.

8
سبتمبر

سبتمبر10

سبتمبر11

رئيس الوزراء يأمر بتثبيت
المتطوعين في وزارة التربية

أمره بتوظيف جميع  األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  الوزراء سمو  ] أصدر رئيس 
الدراسي  العام  خالل  والتعليم  التربية  بوزارة  التحقوا  الذين  والمتطوعات  المتطوعين 

الماضي، وذلك تقديراً من سموه لكل من يؤدي واجبه الوطني.
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رئيس الوزراء يأمر بتثبيت المتطوعين في »الصحة«
] أصدر رئيس الوزراء سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
بوزارة  للعمل  التحقوا  الذين  المتطوعين  جميع  بتوظيف  أمره 

الصحة.

السلطات السعودية تفرج عن البحريني محمد جناحي

قرار حكومي بزيادة أسعار الغاز في 2012

»معهد البحرين« يخسر اعتمادية دولية إليقافه مدربين

»طيران الخليج«: إعادة 79 مفصواًل ألعمالهم

النيابة العامة: عينة دم
»متوفى سترة« خالية من مسيالت للدموع

الطبيب السماهيجي يعود 
المحمود: سيادة القانون لنبعد العالج إلى البحرين

تتحقق إال من خالل قضاء عادل

العاهل: نسير إلى األمام بحكمة وتكاتف

] أفرجت السلطات األمنية السعودية عن رئيس لجنة الحريات بحركة العدالة الوطنية 
محمد جناحي، بعد أن قضى في التوقيف السعودي نحو 24 يوماً تقريباً.

الدخل  العام 2012 لزيادة  الغاز في  ] قررت الحكومة زيادة أسعار 
القريب  العامة للدولة، على أن يصدر مرسوم بقانون في  الموازنة  في 
للسنتين  العامة  الموازنة  قانون  مشروع  تعديل  بموجبه  يتم  العاجل 

الماليتين 2011 – 2012.

معهد  اعتماد  عن  أنها  للشبكات  سيسكو  »أكاديمية  تراجعت   [
المدربين وإعدادهم على مستوى  البحرين للتدريب كمقر لتدريب 
البحرين وقطر والكويت في أمن الشبكات )CCNASecurity( بسبب 

غياب المدربين والمماطلة في الرد على األكاديمية«.

] قرر مجلس إدارة شركة طيران الخليج إعادة 79 من العمال المفصولين بسبب تغيبهم 
عن العمل ليصبح مجموع عدد العمال المفصولين الذين تمت إعادتهم للعمل 136عاماًل.

] ذكر رئيس النيابة الكلية نايف يوسف أن تقرير الطب الشرعي بشأن »متوفى سترة« 
خلص إلى أن الوفاة نشأت عن معاناة المتوفى من حالة متالزمة حادة في الصدر نتيجة 

مرض السكلر، مشيراً إلى عينة الدم كانت خالية من مسيالت الدموع.

بعد  البحرين  إلى  السماهيجي،  سعيد  الطبيب  عاد   [
أجرى  يوماً،   20 استمرت  األردن،  في  عالجية  رحلة  قضائه 
خاللها عملية قسطرة في المخ، لمعرفة أسباب النزيف الذي 

اللقاء أصيب به خالل فترة توقيفه في سجن الحوض الجاف. في  كلمته  خالل   - المحمود  عبداللطيف  الوطنية  الوحدة  تجّمع  رئيس  أكد   [
الجماهيري الذي نظمه تجمع الوحدة الوطنية في الرفاع أنه »ال تفريط في سيادة القانون«.

القائد  نائب  العهد  وولي  األمير  سمو  الوزراء  رئيس  بحضور  البالد  عاهل  استقبل   [
األعلى، بقصر الروضة عدًدا من العائالت البحرينية.

سبتمبر15سبتمبر12

سبتمبر16

»الصحة«: متوفى سترة قضى 
بسبب مضاعفات السكلر

] صرح مدير العالقات العامة بوزارة الصحة بأن المتوفى 
سيد جواد أحمد )35عاماً( كان يعاني مرض فقر الدم المنجلي 
الذي  الوقت  في  المرض،  بسبب  الحياة   فارق  وقد  )السكلر( 
أكد فيه األهالي بأن سبب الوفاة كانت نتيجة استنشاق كمية 

من مسيالت الدموع.

سبــتــمـــــــبر14

سبــتــمـــــــبر17

سبــتــمـــــــبر17
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سبــتــمـــــــبر22

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

سبتمبر20

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.

سبتمبر21

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.

سبــتــمـــــــبر22

سبــتــمـــــــبر24

»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.

سبــتــمـــــــبر24
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التحقيق مع عدد من قوة األمن الخاصة

وفاة الشيخ عيسى الجودر

النيابة الكلية: إحالة 23 متهمًا محبوسًا وأخريات مخلى 
سبيلهن في أحداث »سيتي سنتر« لمحاكمة عاجلة

»السالمة الوطنية«: السجن
10 سنوات ألبوديب و3 للسلمان

] قالت وزارة الداخلية على صفحة التواصل االجتماعي التابعة 
لها )تويتر( إنها أوقفت عدداً من رجال قوة األمن الخاصة، وأحالتهم 
»إتالف  بـ  التهامهم  جاء  اإلجراء  هذا  بأن  موضحة  التحقيق،  إلى 

سيارة أحد المواطنين«.

] توفي المناضل الوطني الشيخ عيسى الجودر الذي 
كان يكنى بـ »صاحب الثوابت والعرائض«، وكان الشيخ 

الجودر يمثل ظاهرة فريدة في العمل السياسي.

بشأن  البحرين  أنباء  لوكالة  تصريح  في  بوعالي  وائل  الكلية  النيابة  رئيس  قال   [
متهماً   23 إحالة  قررت  النيابة  »إن  التجاري:  سنتر«  »سيتي  بمجمع  جرت  التي  األحداث 
وذلك  جلسة(،  لنظرها  تحدد  عاجلة،  جنائية  محاكمة  إلى  سبيلها  مخلى  وأخرى  محبوساً 
اآلخرين  باشتراك  بالتحقيقات  وإقرارهم  بعضهم  اعترافات  واقع  من  قبلهم  التهمة  لثبوت 

في تلك األحداث«.

] حكمت محكمة السالمة الوطنية بخصوص واقعة »استغالل إدارة جمعية المعلمين في 
التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة، فقد قضت المحكمة على مهدي أبوديب بالسجن 

10 سنوات، كما قضت على جليلة السلمان بالسجن 3 سنوات.

سبتمبر24

سبتمبر25

وزير العدل: احسبوا نسبة
المشاركة االنتخابية بأنفسكم

اإلفراج عن بطل العالم في الخطابة محمد شكري

في  خليفة  آل  علي  بن  خالد  الشيخ  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  قال   [
مؤتمر صحافي أن نسبة المشاركة في تشكيل البرلمان بشكل عام، والبالغة 51.4 في المئة. 
وأظهرت إحصاءات المشاركة في االنتخابات التكميلية أن النسبة كانت نحو 18 في المئة.

] أفرجت السلطات األمنية عن بطل العالم في الخطابة محمد علي شكري، ويعد شكري 
أول شخص من الدول العربية يحرز لقب بطل العالم في الخطابة منذ 75 عاماً في بطولة 

الـ »توستماسترز«.

سبتمبر26

سجن 32 متهمًا 15 عامًا 
في قضية إشعال حرائق

»السالمة الوطنية االستئنافية« تؤيد
أحكام »المؤبد« والسجن بحق مجموعة الـ 21

»تقّصي الحقائق«: بعض المعتقلين أنهوا إضرابهم

] صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل 
على  بالسجن خمس عشرة سنة  أصدرت حكمها  االبتدائية  الوطنية  السالمة  بأن محكمة 

32 متهماً.

] أفاد النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي 
يوسف راشد فليفل أن محكمة السالمة الوطنية االستئنافية أصدرت 
حكمها في الطعون المقدمة من قبل عدد من المحكوم عليهم في قضية 
المحكمة  وقررت  الحكم«،  نظام  قلب  ومحاولة  اإلرهابي  »التنظيم 

تأييد الحكم المطعون فيه.

الدولية في اإلضراب  الخبيرة  إن  الحقائق  المستقلة لتقصي  البحرينية  اللجنة  قالت   [
عن الطعام، سوندرا كروسبي، انضمت هذا الشهر إلى اللجنة لمراجعة أوضاع الُمضربين 

عن الطعام في سجون البحرين.

سبتمبر28

وفاة 5 بحرينيين وإصابة
3 آخرين بحريق منزل بالقضيبية

] توفي 5 مواطنين بحرينيين ، فيما أصيب 3 آخرون، إثر حريق ضخم شّب بمنزلهم 
بفريق »خدارسون« بالقضيبية، وقد باشرت الجهات األمنية التحقيق في ظروف ومالبسات 

اندالع الحريق الذي خلف أضراراً جسيمة بالمنزل.

سبــتــمـــــــبر28

الحكم باإلعدام والمؤبد
في قضية قتل الشرطي المريسي

] صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل، 
الشرطي/  قتل  واقعة  قضية  في  حكمها  أصدرت  االبتدائية  الوطنية  السالمة  محكمة  بأن 
أحمد أحمد المريسي، إذ  قضت المحكمة وباإلجماع باإلعدام على علي يوسف عبدالوهاب 

الطويل، وبالسجن المؤبد على علي عطية مهدي.

سبتمبر29

السجن بين 5 و15 عامًا لـ 20 من الكوادر الطبية
] صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل، 
الطبية وقضت  الكودار  بأن محكمة السالمة الوطنية االبتدائية أصدرت حكمها في قضية 

المحكمة بالسجن لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاماً بحقهم.
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سبــتــمـــــــبر29

سبــتــمـــــــبر30

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.

أكـتوبر1

أكـتوبر2

أكـتوبر3

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.

أكـــــتـــوبـــر4
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لجنة حماية الصحافيين بنيويورك تمنح رئيس تحرير »}« 
منصور الجمري »الجائزة الدولية لحرية الصحافة 2011«

النائب العام يطعن في أحكام الكوادر الطبية

] أعلنت لجنة حماية الصحافيين في نيويورك عن منح رئيس 
»الجائزة  الجمري  منصور  البحرينية  »الوسط«  صحيفة  تحرير 
صحافيين  أربعة  ضمن   ،»2011 للعام  الصحافة  لحرية  الدولية 

مكرمين من أربع دول مختلفة حول العالم.

منطلق  من  بأنه  البوعينين  فضل  علي  العام  النائب  صرح   [
قد  النيابة  فإن   ، العمومية،  بالدعوى  العامة  النيابة  اختصاص 
السالمة  محكمة  من  مؤخراً  الصادر  الحكم  دراسة  على  عكفت 
المعاونة  الطبية  والكوادر  من  عدد  بإدانة  والقاضي  الوطنية 

وبراءة بعضهم من بعض االتهامات.

»السالمة الوطنية«: الحبس سنة و5 سنوات 
لـ 19 متهمًا في قضية »شرطة الخميس«

شريف: سجناء »قرين« ينهون إضرابهم

العاهل: إرادتنا تتفق مع إرادة الشعب

سقوط فتى بعد أحداث في أبوصيبع 

مرسوم بفتح تعدد االتحادات
النقابية ورفع مخصصات البرلمانيين

العاهل: نظام الدولة المدنية
النابع من طبيعتنا هو ما يناسبنا

»النيابة«: عدم تطابق »الشوزن«
بجثة القطان مع طلقات »الداخلية«

مجهولون يعتدون على جامعين في مدينة عيسى وكرباباد

] صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل، 
وسنة  سنوات  خمس  بالسجن  حكمها  أصدرت  االبتدائية  الوطنية  السالمة  محكمة  بأن 
الحريق في مركز  القانون بمحاولة إشعال  الخارجين على  واحدة في واقعة قيام عدد من 

شرطة الخميس وإتالفه.

] أعلن األمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي )وعد( إبراهيم شريف في اتصال 
هاتفي بالمتضامنين معه وبقية المعتقلين بسجن قرين عن إنهاء إضراب »سجن قرين«.

] قال عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خالل مراسم 
إن  الوطني  التوافق  حوار  مرئيات  تنفيذ  المكلفة  الحكومية  اللجنة  تقرير  جاللته  تسليم 

إرادتنا تتفق تماماً مع إرادة شعبنا في تشكيل حكومة أكثر كفاءة وفاعلية.

] قالت وزارة الداخلية على موقعها في »تويتر« مساء 
أمس »إن غرفة العمليات تلقت بالغاً من المستشفى الدولي 
يفيد بإحضار أحد المصابين، عقب ذلك تبين أن الشخص 
توفي، وحالّياً يجري التحقيق لمعرفة أسباب الوفاة«. إلى 
القطان )16  الفتى أحمد جابر  الوفاق إن  ذلك قالت جمعية 
سنة، من قرية الشاخورة( توفي بعد مصادمات مع قوات 
األمن في أبوصيبع، وإن الصور توضح طبيعة ما حصل 

له قبيل وفاته.

] أصدر عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً 
من  أكثر  أو  نقابتين  لكل  ليجوز  العمالية،  النقابات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  بقانون 

النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً.

نظام  »إن  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل  أكد   [
الدولة المدنية النابع من طبيعة التكوين الثقافي والسياسي واالجتماعي والديني هو الذي 
التشريعي  الفصل  الثاني من  العادي  افتتح دور االنعقاد  يناسب بالدنا«، وجاء ذلك خالل 

الثالث لمجلسي الشورى والنواب.

] قال رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي: »إن مديرية أمن شرطة المحافظة 
لم تستعمل الشوزن في فض التجمهر، فيما تحصلت النيابة من وزارة الداخلية على عينة 
المتوفى  جثة  من  المستخرجة  الطلقات  لتلك  مطابقة  تكن  لم  أنها  إال  الشوزن،  طلقات  من 

)أحمد جابر القطان(«.

مداخل  تكسير  من خالل  وكرباباد  عيسى  مدينة  في  جامعين  على  مجهولون  اعتدى   [
ونوافذ المسجدين وبعض المرافق واإلضاءة.

أكـتوبر4

أكـتوبر8

أكـتوبر9

أكـتوبر5

أكـــــتـــوبـــر5

أكـــــتـــوبـــر9

أكـــــتـــوبـــر9

أكـتوبر5
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الحكم بغرامة على »}«

5 جمعيات معارضة تطلق »وثيقة المنامة«

خليفة  آل  علي  بن  محمد  الشيخ  القاضي  برئاسة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  حكمت   [
مسئولي  من  وثالثة  الجمري،  منصور  »الوسط«  صحيفة  تحرير  رئيس  من  كل  بتغريم 
التحرير، هم: وليد نويهض، عقيل ميرزا، وعلي الشريفي، ألف دينار لكل واحد منهم. وذلك 
»الراصد«  برنامج  بث  بعد  الصحيفة  ضد  اإلعالم  شئون  هيئة  رفعتها  التي  القضية  في 

بتلفزيون البحرين حلقة اتهم فيها الصحيفة بنشر أخبار غير صحيحة.

التجمع  القومي،  التجمع  وعد،  )الوفاق،  معارضة  سياسية  جمعيات  خمس  أطلقت   [
الحرية  إلى  البحرين  »طريق  عنوان  تحت  المنامة  وثيقة  الوطني(  اإلخاء  الوطني، 

والديمقراطية«.

أكـتوبر11

أكـــــتـــوبـــر14

أكـــــتـــوبـــر12

»تقصي الحقائق«: 8800 شكوى
و5700 مقابلة حتى اآلن

الديهي: مطلبنا شراكة ديمقراطية في إدارة البالد

سها  الحقائق  لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  باسم  الرسمي  المتحدث  أعلنت   [
مطر أن اللجنة تلقت 8800 شكوى، وأجرت 5700 مقابلة مع متضررين من مفصولين من 
أعمالهم ومن معلمين وطالب بجامعة البحرين، وعوائل الضحايا التي خلفتها األحداث التي 

شهدتها البحرين.

به  تطالب  ما  »إن  الديهي:  حسين  الشيخ  الوفاق  لجمعية  العام  األمين  نائب  قال   [
الجمعيات السياسية هو أن يدار البلد بالشراكة، وهذه الشراكة تكون بمشاركة كل األطياف 

واأللوان والفئات عبر الديمقراطية«.

أكـتوبر13

»الداخلية«: العثور على مصاب بسترة ونقله لـ »السلمانية«

نائب مساعد »الخارجية األميركية«: نرحب 
بإعادة محاكمة األطباء وسنراقبها بدقة

»بنا«: المحامون اطمأنوا على صحة حسن مشيمع

مجلس النواب يبدأ جلساته
بـ »الشجار والتسقيط والبصق«

] صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى بأنه أثناء 
الطرق في قرية سفالة  النظام بواجبها بفتح  قيام دوريات حفظ 
بمنطقة سترة ، عثرت الدوريات على شخص ملقى على األرض 

بالقرب من أحد المنازل وبه إصابات. 

] دعا نائب مساعد وزارة الخارجية األميركية لشئون الجزيرة العربية ستيفن سيتش 
على  البحرين،  شهدتها  التي  األخيرة  األحداث  في  المتهم  الطبي  الكادر  عرض  يتم  أن  إلى 

محاكمات عادلة وشفافة وأن يتاح للجميع مراقبة هذه المحاكمات.

المتهمين بـ»مؤامرة قلب  التقوا جميع  المحامين  إن  )بنا(  البحرين  أنباء  قالت وكالة   [
النظام«، حيث اطمأنوا على صحتهم بمن فيهم حسن مشيمع، وبحث المحامون مع المتهمين 

اإلجراءات المقبلة في قضيتهم.

] تحولت جلسة مجلس النواب إلى ساحة مشاجرة كالمية كادت أن تتحول إلى مواجهة 
باأليدي، بين النائبين أسامة مهنا التميمي وغانم البوعينين في بداية األمر، ومن ثم تطور 

األمر ليصل إلى التقسيط والبصق بين مهنا والنائب سوسن تقوي.

أكـتوبر17

أكـــــتـــوبـــر18

اعتقال جليلة السلمان من منزلها فجرًا
المعلمين  جمعية  رئيس  نائب  األمنية  األجهزة  اعتقلت   [

البحرينية، جليلة السلمان، من منزلها في قرية السهلة. أكـتوبر18

وزير الداخلية: ال يوجد لدينا مرتزقة
آل  عبداهلل  بن  راشد  الشيخ  الركن  الفريق  الداخلية  وزير  نفى   [
خليفة في مقابلة بثتها قناة »العربية« عن وجود مرتزقة في البحرين، 
سنين  منذ  يعملون  إخوان  لدينا  نحن  مرتزقة،  لدينا  يوجد  »ال  وقال: 

وهذا األمر ليس بجديد«.

أكـتوبر19
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الجمعيات المعارضة تطالب بحلول 
جذرية للمشكلة السياسية في البحرين

»النيابة« ُتسقط اعترافات »الكادر الطبي«

قضية »سيتي سنتر«: الحبس 6 أشهر
لـ 14 متهمًا ومتهمة والبراءة لـ 6

تجريم إذاعة األخبار الكاذبة
بشكل متعمد والمضرة باألمن الوطني

العاهل ُيمدد عمل »تقصي الحقائق« حتى 23 نوفمبر

بريطانيا توجه تهمة »الفساد«
في قضية »ألبا - ألكوا«

النيابية  الوفاق  كتلة  رئيس  لسان  على  المعارضة،  السياسية  الجمعيات  طالبت   [
ما  رافضاً  البحرين،  في  السياسية  للمشكلة  جذرية  بحلول  خليل،  عبدالجليل  المستقيلة 
أسماه بـ »الحلول الترقيعية« لألزمة التي تمر بها البالد منذ انطالق الحركة االحتجاجية 

في شهر فبراير/ شباط 2011.

] أبلغت النيابة العامة هيئة محكمة االستئناف العليا عن إسقاطها 
اعترافات الطاقم الطبي، وطلبت من المحكمة عدم األخذ بها كدليل في 
بتقديم شهود وأدلة عن احتالل مجمع  فيما وعدت  القضية إلدانتهم، 

السلمانية الطبي ومصادرة أسلحة منه.

] برأت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي جاسم عجالن 
وأمانة سر عبداألمير العريبي 6 متهمين )4 نساء ورجلين( كما حكمت 
قضية  في  أشهر   6 بالحبس  ورجلين(  امرأة   12( آخرين   14 على 

المتهمين والمتهمات في أحداث مجمع »ستي سنتر«.

] وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر 
بالمرسوم بقانون رقم )15( للعام 1976، من أجل تنظيم ممارسة الحق في حرية التعبير، 

وتجريم إذاعة األخبار الكاذبة بشكل متعمد التي ممكن أن تحدث ضرراً باألمن الوطني.

] وافق عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على طلب 
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مَدّ فترة عمل اللجنة لفترة، حيث وافق جاللته 

على تحديد يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 موعداً لتسليم التقرير النهائي للجنة.

تهمة  أعمال  لرجل   )SFO( البريطاني  الخطيرة  االحتيال  جرائم  مكافحة  مكتب  وّجه   [
»فساد تتعلق بعقود لتوريد المادة الخام لصناعة األلمنيوم إلى البحرين«.

أكـتوبر20

أكـتوبر23

أكـتوبر24

أكـــــتـــوبـــر21

الحكومة توجه إلنهاء قضية المفصولين
... و»النقابي« يدعوها لعدم التسويف

»ألبا«: استعدنا أكثر من 30 مليون دوالر في قضايا »الفساد«

أستراليا تحتجز الرئيس التنفيذي
السابق لـ »ألبا« بتهمة فساد مالي

أميركا تحث البحرين على تنفيذ تعهداتها الحقوقية

َه نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة  ] َوَجّ
باالنتهاء من قضايا المفصولين في القطاعين العام والخاص على إثر 
األحداث األخيرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات عاهل البالد حضرة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

إنها  عنها  صادر  بيان  في  )ألبا(  البحرين  ألمنيوم  شركة  قالت   [
استعادت حتى اآلن »أكثر من 30 مليون دوالر أميركي من الشركات 
القضية  إلى  إشارة  في  العمليات«،  هذه  في  شاركت  التي  األوروبية 

التي باتت تعرف بقضية »ألبا - ألكوا«.

السابق  التنفيذي  الرئيس  احجزت  األسترالية  السلطات  بأن  تقارير صحافية  أفادت   [
لشركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، بتهمة التورط بأعمال فساد وغسيل أموال له عالقة بقضية 

“ألبا”.

أي  لمعالجة  بتعهداتها  »الوفاء  على  البحرين  األميركية  المتحدة  الواليات  حثت   [
احتجاجات  على  الحكومة  شنتها  حملة  أثناء  ارتكبت  تكون  قد  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات 

مطالبة بالديمقراطية في وقت سابق من هذا العام«.

أكـتوبر24

أكـتوبر25

أكـتوبر26

البرلمان األوروبي يدعو البحرين 
لـ »حوار جاد« مع المعارضة

إصابات وتكسير سيارات في شجار المحرق

] اعتمد البرلمان األوروبي »قراراً عاجاًل« يدعو فيه إلى إجراء »حوار جاد وذي مغزى« 
مطالبته  جدد  كما  مسبقة،  شروط  أو  تأخير  دون  من  البحرين  في  المعارضة  أطراف  مع 

بزيارة بعثة عن المفوضية السامية لحقوق اإلنسان لتقصي الحقائق في البحرين.

تكسير  وتم  إصابات  عدة  خلف  األهالي  بين  شجاراً  المحرق  شهدت   [
عدد من السيارات. وأشارت وزارة الداخلية على حسابها في موقع »تويتر« 
نقاًل عن مدير شرطة محافظة المحرق أنه »وقعت مواجهات بين األهالي في 
محافظة المحرق ما استدعى تدخل قوات حفظ النظام للسيطرة على الوضع«.

أكـتوبر27

أكـتوبر28

أكـــــتـــوبـــر27
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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«.

أكـتوبر28

أكـــــتـــوبـــر29

أكـتوبر31

أكـــــتـــوبـــر31

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.

نــوفـــمــــبـــر1

نوفمبر3

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.

نوفمبر8
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كلينتون تحث البحرين على احتضان الربيع 
العربي... والشيخ خالد: مستمرون في اإلصالح

وزير الخارجية البريطاني: »تقّصي الحقائق« 
فرصة للبحرين إلظهار التزاماتها بحقوق اإلنسان

الجمعيات السياسية تؤكد ثباتها
على »مطالبها« في مهرجان حاشد

على  البحرين  لها  كلمة  في  كلينتون  هيالري  األميركية  الخارجية  وزيرة  حثت   [
»احتضان اإلصالح، وقالت:»إن اإلصالحات في مصلحة مملكة البحرين«، فيما أشار وزير 

الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن البحرين مستمرة في نهجها اإلصالحي. 

] قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، في توضيح أرسله 
البحرينية  اللجنة  تقرير  ننتظر  نحن  البحرين،  »في  البرلمان  إلى 
شهري  أحداث  في  للنظر  شكلت  التي  الحقائق  لتقّصي  المستقلة 
فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، والتي تم تأجيلها حتى 23 

نوفمبر 2011«.

أمل،  وعد،  )الوفاق،  سياسية  جمعيات  خمس  أكدت   [
التحول  في  مطالبها  على  ثباتها  اإلخاء(  الوطني،  التجمع 

الديمقراطي الذي يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

»الداخلية«: ضبط خلية خططت لعمليات مسلحة

»العدل« تعتمد أراضي
مخصصة لمساجد ومآتم بمدينة حمد

النيابة: »الخلية اإلرهابية« تدربت في إيران

»العمل الدولية«: لجنة ثالثية لبحث فصل عمال البحرين

طهران تنفي عالقتها بـ »الخلية«... 
و»الخارجية«: نرفض التصريحات اإليرانية

] كشفت وزارة الداخلية عن »ضبط خلية تخطط لتنفيذ عمليات 
وشخصيات«،  حيوية  منشآت  ضد  البحرين  في  مسلحة  إرهابية 
الحسن  طارق  العميد  الداخلية  لوزارة  الرسمي  المتحدث  وقال 
جسر  يستهدفون  كانوا  المتهمين  أن  عن  كشفت  التحقيقات  »إن 
الملك فهد ومبنى وزارة الداخلية والسفارة السعودية في البحرين 

وشخصيات«.

] أفاد وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة، بأنه تم االنتهاء من اعتماد األراضي المخصصة لدور 
بدراسة  قامت  المختصة  اللجنة  أن  إلى  بمدينة حمد، مشيراً  العبادة 
المخطط العام لمدينة حمد واعتمدت عدداً من األراضي وتخصيصها 

إلقامة دور العبادة )مساجد، مآتم، جوامع، وصاالت مناسبات(.

مؤتمر  خالل   - العوفي  أسامة  العامة  النيابة  رئيس  كشف   [
ضبطت،  التي  اإلرهابية  الخلية  بقضية  »المتهمين  أن  عن  صحافي 
الحرس  بينها  من  الخارج  في  عسكرية  جهات  مع  بالتنسيق  قاموا 
في  المنخرطة  العناصر  لتدريب  بإيران،  الباسيج  وقوات  الثوري 

الجماعة على استخدام األسلحة النارية والمتفجرات«.

قضية  بشأن  المنعقد  الدولية  العمل  منظمة  إدارة  مجلس  توافق   [
)الحكومة،  ثالثية  لجنة  تشكيل  على  البحرين  في  العمالية  التسريحات 
العمال  لها  تعرض  التي  الفصل  حاالت  لبحث  األعمال(  أصحاب  العمال، 
اإلدارة  إلى مجلس  تقريرها  اللجنة  أن ترفع  األخيرة، على  األحداث  خالل 

لمناقشته في دورته المقبلة.

] أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن استغرابها لتصريحات 
عبداللهيان  أمير  حسين  اإليراني  الخارجية  وزير  مساعد  ومزاعم 
الدبلوماسية  واللياقة  تتناقض  التي  اإلرهابية،  الخلية  بخصوص 
ومبادئ حسن الجوار وقواعد التعامل الدولي وتعد تدخاًل سافراً في 
الشئون الداخلية لمملكة البحرين وهو نهج إيراني تقليدي مرفوض 

رفضاً تاّماً.

نــوفـــمــــبـــر8

نوفمبر9

نوفمبر13

نوفمبر13

نوفمبر14

نوفمبر11

نوفمبر12

»العمل الدولية« تنظر
شكوى 12 منظمة عمالية على البحرين

اجتماعات  أعمال  جدول  على  الدولية  العمل  منظمة  أدرجت   [
الدورة )312( لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف، 
شكوى قدمتها نحو 12 منظمة عمالية ضد البحرين، بشأن »عدم تقيد 

البحرين باتفاقية التمييز في االستخدام والمهنة.

نوفمبر16

نوفمبر18
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»الداخلية«: إصابة بحرينية بسيخ حديد بالديه

العاهل: لن نفرط في وحدتنا الوطنية

حشود في مسيرة »الجمعيات«: 
الحل في التحول الديمقراطي

تعرضت  بحرينية،  سيدة  بأن  الشمالية  المحافظة  شرطة  مديرية  عام  مدير  صرح   [
شخصاً   50 نحو  خروج  إثر  رأسها،  مقدمة  في  حديد  سيخ  استقر  بعدما  بليغة،  إلصابة 

بمنطقة الديه، في مسيرة غير مخطر عنها.

] أكد عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أهمية الحفاظ 
من  ومكسباً  الوطنية  الثوابت  من  ثابتاً  باعتبارها  ودعمها  الوطنية  الوحدة  روح  على 

المكتسبات الحضارية التي ال يمكن التفريط فيها.

] أكدت حشود شاركت في مسيرة الجمعيات السياسية )الوفاق، وعد، اإلخاء، التجمع 
الوطني، أمل( التي حملت عنوان »من أجل الديمقراطية« أن »حل األزمة في البحرين هو في 

التحول الديمقراطي الذي يفّعل من مبدأ الشعب مصدر جميع السلطات«.

نــوفـــمــــبـــر18

نــوفـــمــــبـــر20

نــوفـــمــــبـــر18

نــوفـــمــــبـــر19

»الداخلية« تحيل »وفاة بداح« إلى »النيابة« للتحقيق
] أعلنت الشئون القانونية بوزارة الداخلية إحالة حادث وفاة علي يوسف بداح )16 عاماً( 
الذي صدمته سيارة أمن في منطقة الجفير. وقد ذكرت وزارة الداخلية أن وفاة بداح بسبب 
األطراف والصدر  بما صاحبها من كسور بعظام  أجزاء جسمه،  الهرسية بمعظم  اإلصابات 

والعمود الفقري، فيما أشارت عائلته إلى أن سيارات قوات األمن دهسته بشكل متعمد.

الحكومة: رصد حاالت الستخدام القوة 
المفرطة وسوء معاملة خالل األحداث

تكريم الجمري بالجائزة الدولية
لحرية الصحافة 2011 بنيويورك

] قالت الحكومة إنها قامت من جانبها بإجراء تقييماتها وتحقيقاتها 
الخاصة في األحداث التي شهدتها البحرين وطريقة التعامل معها، إذ 
القوة  الستخدام  محددة  حاالت  رصد  عن  التحقيقات  هذه  كشفت 
انتهاك  في  األحداث،  ذمة  على  للمحتجزين  معاملة  وسوء  المفرطة 

واضح لسياسة الحكومة.

رئيس  األميركية  المتحدة  بالواليات  نيويورك  في  الصحافيين  حماية  لجنة  كّرمت   [
والمكسيك  بيالروس  من  آخرين  صحافيين  ثالثة  مع  الجمري،  منصور  »الوسط«  تحرير 
ضمن  وذلك   ،»2011 للعام  الصحافة  لحرية  الدولية  »الجائزة  لهم  وقدمت  وباكستان، 

تكريمها السنوي للصحافيين البارزين في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.

نوفمبر21

نــوفـــمــــبـــر22



العدد 3403 األحد 1 يناير 2012 الموافق 7 صفر 1433هـ
Sunday  1 January 2012, Issue No. 3403 56

»النيابة« تحقق في وفاة مواطن بحادث في عالي

وزير العدل: تقرير بسيوني
»موجع« و»دواٌء ُمّر« يجب تناوله

بجدار  اصطدم  أن  بعد  مواطن  بحياة  أودى  مرورّياً  »حادثاً  إن:  الداخلية  وزارة  قالت   [
منزل في منطقة عالي«، وبأنه تم إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، في حين قال 

البعض:»إن شهود العيان أكدوا للعائلة أن دورية أمنية اصطدمت بسيارة المتوفى عمداً«.

خليفة  آل  علي  بن  خالد  الشيخ  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  وصف   [
تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي يرأسها محمود شريف بسيوني 
بأنه »موجع للحكومة«، مضيفاً »لكنه الدواء المر الذي يجب أن نتجرعه من أجل أن تسود 

الديمقراطية في البحرين«

رئيس الوزراء يوجه لتقييم أداء األجهزة األمنية

بسيوني: وزير الداخلية ورئيس »األمن الوطني« 
مسئوالن عن التقصير بالتحقيق في التعذيب

الجمعيات السياسية تطالب
بتنفيذ توصيات »تقصي الحقائق«

إلى   آل خليفة،  بن سلمان  األمير خليفة  الملكي  السمو  الوزراء صاحب  ] وجه رئيس 
في  واستثمارها  نجاحها  عوامل  لتحديد  األمنية  األجهزة  أداء  تقييم  في  المتابعة  استمرار 

المزيد من التطوير واستبعاد كل ما يسيء إليها.

بسيوني  شريف  محمود  الحقائق  لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  رئيس  حّمل   [
ادعاءات  في  التحقيق  في  التقصير  مسئولية  الوطني  األمن  جهاز  ورئيس  الداخلية  وزير 

التعذيب، وأكد في الوقت نفسه توافر المنهجية في عمليات التعذيب في البحرين.

الوطني،  التجمع  أمل،  القومي،  التجمع  وعد،  الوفاق،   ( السياسية  الجمعيات  طالبت   [
البحرينية  اللجنة  التوصيات الصادرة عن  اإلخاء( في مهرجان جماهيري بضرورة تنفيذ 

المستقلة لتقصي الحقائق.

نــوفـــمــــبـــر23

نــوفـــمــــبـــر24

نــوفـــمــــبـــر24

نــوفـــمــــبـــر24 نــوفـــمــــبـــر23

نــوفـــمــــبـــر23

العاهل يتسلم تقرير »تقّصي الحقائق«
] أمر عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل فريق 
ونتائج  الحقائق  لتقصي  المستقلة  اللجنة  توصيات  لدراسة  الحكومة  أعضاء  من  عمل 
تحقيقها، وذلك بعد أن تسلم جاللة الملك التقرير النهائي للجنة البحرينية المستقلة لتقصي 

الحقائق.
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الجمعيات السياسية تدعو لحوار جاد للخروج من األزمة

المحمود: نعترف بوجود أسباب لألزمة السياسية 

أعضاء بالبرلمان األوروبي
يدعون البحرين للتحرك نحو المصالحة

األمم المتحدة تدعو البحرين
لتنفيذ توصيات »تقّصي الحقائق«

أمر ملكي بتشكيل لجنة مستقلة
معنية بتوصيات »تقّصي الحقائق«

المقشع  منطقة  من  انطالقاً  للمسيرة  الختامي  البيان  في  السياسية  الجمعيات  دعت   [
إلى دوار الشاخورة ثم العودة إلى دوار أبوصيبع )الوفاق، اإلخاء، وعد، التجمع  وصوالً 
السياسية  األزمة  من  للخروج  وفوري  جاد  »حوار  إلى  في ختام مسيرة حاشدة  الوطني( 

والدستورية، وتفعيل اإلرادة الشعبية«.

] قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود في تجمع أقامه التجمع 
بالرفاع: »نعترف في تجمع الوحدة بوجود أسباب لألزمة السياسية التي نمر بها لكن الذي 

جعلها حادة وقسمت المجتمع هو الطائفية المقيتة«.

الذي  بالتقرير  األوروبي  البرلمان  أعضاء  من  عدد  رحب   [
أصدرته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، برئاسة 
البروفيسور محمود شريف بسيوني، ودعوا إلى التحرك نحو 

المصالحة الوطنية الحقيقية واإلصالحات الشاملة.

فيهم  بمن  مستشاريه  من  وعدداً  أنه  مون،  كي  بان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ذكر   [
المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  وبدقة  اإلنسان، سيدرسون  لحقوق  السامية  المفوضة 

لتقصي الحقائق.

] صدر عن عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي 
لتقّصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  بتوصيات  المعنية  الوطنية  اللجنة  بتشكيل 
الحقائق. وجاء في األمر الملكي أنه ُتنشأ لجنة مستقلة ُتسّمى »اللجنة الوطنية«، ويكون 
البحرينية  اللجنة  تقرير  من   )1715( رقم  الفقرة  حكم  ضوء  في  واختصاصها  تشكيلها 
المستقلة لتقّصي الحقائق والصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011، ويتم تعيين رئيس وأعضاء 

اللجنة بأمر ملكي الحق.

نــوفـــمــــبـــر26نــوفـــمــــبـــر25

نــوفـــمــــبـــر25

نــوفـــمــــبـــر26 نوفمبر25

نوفمبر26

البلوشي: الحكومة ستدرس
»توصيات تقرير بسيوني« وسترد عليها

الصحة،  وزير  بأعمال  القائم  االجتماعية،  والتنمية  اإلنسان  حقوق  وزيرة  أطلعت   [
الدولية في مجال  الحكومية  المنظمات غير  البلوشي، وفداً من مجموعة من ممثلي  فاطمة 
أبرزها  الحقائق، ومن  تقصي  لجنة  تقرير  التالية لصدور  الخطوات  على  اإلنسان،  حقوق 
ما أمر به جاللة الملك من تشكيل فريق حكومي رفيع المستوى لدراسة وبحث ما ورد من 
توصيات من أجل الرد عليها فيما سيكون من بين مهمات فريق عمل آخر الدفع نحو تحقيق 

ما ورد من توصيات في التقرير.

انتخاب إدارة جديدة للمحامين
وسيادي األوفر حّظًا للرئاسة

للجمعية  العمومية  الجمعية  أعضاء  من   85 حضره  اجتماع  بعد  المحامون  انتخب   [
السبت )26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011( مجلس إدارة جديداً، فيما بدا الفتاً تخلف رئيسة 
الجمعية المنتهية واليتها جميلة السلمان عن الحضور وعدم إيفاد وزارة التنمية ممثاًل لها.
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الحكومة: قرارات مهمة تنفيذًا 
لتوصيات »تقّصي الحقائق«

وزير الخارجية: على من يختلف معنا 
مسئولية القبول بهذه المهمة الوطنية

وزير الخارجية: الحكومة لن تستقيل

وزير العدل: »الوفاق« تكرر أخطاءها... 
»الجمعيات«: لم ُنْدَع رسمّيًا لّلجنة الوطنية

النيابة« تعرض أسلحة بقضية »األطباء« 
... والمحامون يتسلحون بـ »بسيوني«

] رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر 
القضيبية صباح السبت )26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011( اجتماع فريق العمل الحكومي 
وخالل  الحقائق،  لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  توصيات  بدراسة  المكلف 
من  المذكورة  اللجنة  لتنفيذ توصيات  المالئمة  الخطوات  من  استعراض عدد  تم  االجتماع 
خالل خارطة طريق تضمن تحقيقها وفق اإلطار الزمني المناسب، واتخذ االجتماع عدداً من 

القرارات المهمة التي سُيعلن عنها تباعاً.

] دعا وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الجمعيات 
السياسية المعارضة إلى قبول االشتراك في اللجنة الوطنية لمتابعة 
الحقائق، وقال  المستقلة لتقصي  البحرينية  اللجنة  تنفيذ توصيات 
»على من يختلف معنا مسئولية القبول بهذه المهمة الوطنية، نحن 

نطلب من الجميع أال يرفض أن يكون جزءاً من هذه اللجنة«.

] نفى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة نية الحكومة االستقالة، وقال في 
مقابلة خاصة مع قناة »الجزيرة« رداً على مطالبة المعارضة البحرينية باستقالة الحكومة 
لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  مقتضيات  تطبيق  لجنة  في  للمشاركة  كشرط 

الحقائق: »إن هذه الحكومة شرعية بنص الدستور ولن تستقيل«.

في  خليفة،  آل  علي  بن  خالد  الشيخ  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  أكد   [
الوفاق  جمعية  تعلن  أن  المؤسف  من  أن  )بنا(،  البحرين  أنباء  وكالة  أوردته  له  تصريح 
البحرينية  اللجنة  تقرير  بتوصيات  المعنية  الوطنية  اللجنة  في  المشاركة  عن  امتناعها 
ابتداء  السابقة  السلبية  لمواقفها  تكراراً  يشكل  الذي  األمر  الحقائق،  لتقصي  المستقلة 
بالخروج من مجلس النواب ورفضها للحوار في إطار مبادرة سمو ولي العهد. وكانت خمس 
الوحدوي، اإلخاء(  التجمع  القومي،  التجمع  )الوفاق، وعد،  جمعيات سياسية معارضة هي 
قالت في مؤتمر صحافي عقدته ظهر األحد إنها لم تتلَقّ أي دعوة من أي جهة رسمية كانت 
للمشاركة في »اللجنة الوطنية المستقلة« المتوقع تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الشورى 
تقّصي  لجنة  تقرير  توصيات  لمتابعة  مقترحاتها  بوضع  والمكلفة  الصالح  صالح  علي 

الحقائق التي رأسها البروفيسور محمود شريف بسيوني.

الكادر  من   20 قضية  في  جديدة  أدلة  المحكمة،  العامة، خالل جلسة  النيابة  ] عرضت 
الطبي؛ عبارة عن أسلحة وذخائر )سالحي كالشنكوف، ذخيرة، 168 طلقة، 4 مخازن طلقات 
للسالحين، أسلحة بيضاء، عبوات قابلة لالشتعال »مولوتوف«، مواد كيميائية(، فضاًل عن 
تقديم 282 شكوى من تجمع الوحدة الوطنية ضد الكادر الطبي، فيما رفضت هيئة الدفاع 
وتوعدت  الوطنية،  السالمة  محكمة  أمام  تعرض  لم  أنها  اعتبار  على  الجديدة  األدلة  هذه 

باستدعاء 3 آالف شاهد للمثول أمام المحكمة لإلدالء بشهادتهم في القضية.

أمر ملكي بتشكيل اللجنة الوطنية
المعنية بتوصيات تقرير »تقصي الحقائق«

مرسوم ملكي بإنشاء إدارة لمكافحة الفساد 
واألمن االقتصادي واإللكتروني بـ »الداخلية«

] صدر عن عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي 
لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  بتوصيات  المعنية  الوطنية  اللجنة  بتشكيل 

الحقائق برئاسة )1( علي صالح الصالح، وعضوية كل من:
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، فيصل رضي الموسوي، عصام عبداهلل فخرو، هالة محمد 
األنصاري، تقي محمد البحارنة، جمال محمد فخرو، غانم فضل البوعينين، عبداللطيف أحمد 
الشيخ، حسن عبداهلل مدن، عبداهلل سعد الحويحي، عبداهلل أحمد الدرازي، فريد غازي جاسم، 
أحمد إبراهيم المال، جميلة علي سلمان، عبدالعزيز حسن أبل، أحمد عبدالرحمن الساعاتي، 

علي حسن العطيش وعلي أحمد الدرازي٫

] صدر عن عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم 
رقم )109( للعام2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم )69( للعام 2004 بإعادة تنظيم 

وزارة الداخلية جاء فيه:
المادة األولى  الفقرة أوالً من  البند ) ج/7( إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية من  يحذف 
من المرسوم رقم 69 للعام 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية. كما يضاف إلى الفقرة أوالً 
من المادة األولى من المرسوم رقم 69 للعام 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية بند جديد 

برقم 13 نصه اآلتي:
13/ اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن اال قتصادي واإللكتروني وتشمل: إدارة مكافحة 
جرائم الفساد، إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية، إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية، إدارة 

التحريات المالية، إدارة البحث، والتحري، إدارة الشئون الدولية واإلنتربول٫

نوفمبر26

نوفمبر27

نــوفـــمــــبـــر27

مرسوم ملكي بتعيين رئيس
لجهاز األمن الوطني بالوكالة

] صدر عن عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم 
رقم 116 لسنة 2011 بتعيين رئيس لجهاز األمن الوطني بالوكالة. وجاء في المرسوم أن 
الوطني بالوكالة.كما صدر عن  لجهاز األمن  الفاضل رئيساً  اللواء عادل خليفة حمد  يعين 
 2002 لسنة   14 رقم  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل   2011 لسنة   115 رقم  الملك  جاللة 

بإنشاء جهاز لألمن الوطني.

نوفمبر28

أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس
الدفاع األعلى وتحديد اختصاصاته

] صدر عن عاهل البالد أمر ملكي رقم 46 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام األمر الملكي 
رقم 2 لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع األعلى وتحديد اختصاصاته.
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خسائر »ألبا« بسبب »ألكوا«
في 12 عامًا تقدر بـ 420 مليون دوالر

العاهل: البحرين باشرت بخطوات
مهمة لتنفيذ توصيات »تقصي الحقائق«

»التنمية«: انتخابات المحامين »باطلة«
... والمال: مستمرون في عملنا

البدء فورًا بتدريب »قوات األمن«
وإجراءات لـ »صندوق تعويض المتضررين«

»الداخلية«: القبض على شخص بحوزته »كالشنكوف«

البحرين  ألمنيوم  شركة  تكبدتها  التي  الخسائر  إجمالي  بلغ   [
)ألكوا(  األميركية  األلومينا  دفعتها شركة  التي  الرشا  قضية  في  )ألبا( 
استيراد  عقود  مبالغ  زيادة  مقابل  في  »ألبا«  شركة  في  لمسئولين 
العامين  بين  الفترة  في  دوالر  مليون   420 نحو  »ألكوا«،  من  األلومينا 

1997 و2009.

] أكد عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خالل استقبال 
المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  بتوصيات  المعنية  الوطنية  اللجنة  أعضاء  جاللته 
لتقصي الحقائق، أن »األبواب مفتوحة دائماً لتبادل الرأي والمشورة وأن البحرين باشرت 

بخطوات مهمة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق«.

] أرسلت وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية خطاباً رسمياً إلى جمعية المحامين 
يقضي بإلغاء نتائج االنتخابات العمومية التي أجريت السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 

2011، وإلغاء القرارات المترتبة عليها.

] واصل فريق العمل الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، استعراض اإلجراءات الالزمة لتنفيذ 
لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  في  الواردة  التوصيات 
الحقائق، إذ تقرر البدء الفوري في تنفيذ برنامج موسع للتدريب على 
قواعد النظام العام للعاملين بقوات األمن العام وفقا ألفضل الممارسات 
الدولية. كما تقرر البدء الفوري في وضع اإلجراءات واللوائح التنفيذية 

الالزمة لنظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين.

تمكنت  المديرية  شرطة  بأن  الوسطى  المحافظة  شرطة  مديرية  عام  مدير  صرح   [
بالتنسيق مع األجهزة األمنية من إلقاء القبض على شخص وبحوزته سالح »كالشنكوف« 

و25 طلقة.

نوفمبر28

نوفمبر29

ولي العهد: البحرين لن تحيد عن
منهج الديمقراطية واإلصالح والتقدم

آل  حمد  بن  األمير سلمان  الملكي  السمو  األعلى صاحب  القائد  نائب  العهد  ولي  أكد   [
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل في برلين اإلثنين )28 نوفمبر/  خليفة خالل لقائه مع 
تشرين الثاني 2011( »أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك الوالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه اعتمدت مسيرة الديمقراطية واإلصالح والتقدم نهجاً لن تحيد عنه وستواصل 
التطوير عملية مستمرة ال  بأن  إيماناً  العقد،  التي تحققت خالل هذا  البناء على اإلنجازات 

تتوقف«.

نــوفـــمــــبـــر28

نــوفـــمــــبـــر29

ولي العهد: وعي المواطن قادر
على تعزيز موقع البحرين حضاريًا

أعضاء جمعية المعلمين ينكرون التهم المنسوبة إليهم

القائد  نائب  العهد  ولي  قال   [
األمير  الملكي  السمو  صاحب  األعلى 
لقاء  آل خليفة خالل  بن حمد  سلمان 
سفراء  لبرلين،  زيارته  أثناء  سموه 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 
العربية في ألمانيا، إن وعي المواطن 
وتنوعاته  فئاته  بكل  البحريني 
البحرين  مملكة  تكون  بأن  والتزامه 
بها  أنفسنا  ُنعرف  التي  الهوية  هي 
بغض النظر عن االختالف أو التفاوت 
في المذاهب واألديان واألجناس، قادٌر 
البحرين  مملكة  موقع  تعزيز  على 
كنموذج للتنوع الحضاري كما كانت 
إلى  الدائم  التطلع  أمل  يحدوها  دوماً 
وأن  والتوافق  التوازن  روح  تعميق 
إلى  وتصل  كاملة  الحقوق  تكون 

أصحابها ومستحقيها.

البحرينية  المعلمين  إدارة جمعية  مجلس  أعضاء  من   6 أنكر   [
التهم المسندة إليهم أمام المحكمة الصغرى الجنائية وذلك في أول 
الثاني 2012 موعداً  المحكمة يناير/ كانون  جلسة لهم، وقد حددت 

للجلسة المقبلة لتقديم البينة.

نوفمبر30

نوفمبر30
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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  الـ 46  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.

ديسمبر1

ديســـمـــــــبر1
ديســـمـــــــبر3

ديسمبر4ديسمبر3

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.
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»الداخلية«: عبوة سبب انفجار حافلة 
قبالة السفارة البريطانية بالمنامة

 ] أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية صالح سالم أن انفجار الحافلة الصغيرة 
)ميني باص( الذي وقع بالقرب من السفارة البريطانية نجم عن عبوة شديدة االنفجار تم 
من  بالقرب  متوقفة  كانت  التي  للحافلة  اليسرى  الجهة  من  األمامية  العجلة  أسفل  وضعها 

سور السفارة البريطانية وبمسافة تبعد نحو 50 متراً من المبنى الرئيسي للسفارة.

الحبس سنة لـ رياضيين بتهمة
التجمهر و »التحريض« 

البحرين في المركز 37 على
 مؤشر القدرة التنافسية العالمي

] ذكر المحامي سيدمحسن العلوي أن المحكمة الصغرى الجنائية العسكرية أصدرت 
الخدمة على 7 من منتسبي األجهزة األمنية بينهم  بالحبس لمدة سنة والطرد من  أحكاماً 
التعاون »اللؤلؤة«، والتحريض على  3 رياضيين، بتهم تتعلق بالتجمهر في دوار مجلس 

كراهية النظام، وعدم إطاعة تعليمات الجهات األمنية والتغيب عن العمل من دون عذر.
كمال  في  الدولي  )البطل  الفرساني  طارق  هم:  السبعة  المتهمين  أن  العلوي  وأوضح 
الدرازي  حسن  محمد  القدم(،  لكرة  الوطني  المنتخب  )العب  عبداهلل  سعيد  علي  األجسام(، 
)العب سابق بمنتخب البحرين الوطني لكرة السلة(، حميد علي أحمد، حسن نعمة، محمد 

زهير، عبدالهادي مهدي.

الالئق  للعمل  »بناء مستقبل مستدام  الدولية بشأن  العمل  تقرير مدير عام منظمة  أشار   [
في دول آسيا والمحيط الهادي« إلى أن البحرين تمكنت من تحسين قدرتها التنافسية، إذ تحتل 

البحرين المركز الـ )37( على مؤشر القدرة التنافسية العالمي في الفترة من 2010-2011.

ديســـمـــــــبر4

العاهل يمنح الجنسية لـ 335 من أبناء 
البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين

الدرازي يستقيل من »البحرينية لحقوق اإلنسان«

»هيومن رايتس ووتش« تدعو
البحرين لإلفراج عن المعتقلين

حضرة  البالد  عاهل  إن  للمرأة  األعلى  المجلس  قال   [ 
أمراً  أصدر  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
ملكياً بمنح الجنسية البحرينية لـ 335 من أبناء البحرينيات 
المتزوجات من غير البحرينيين وذلك وفقاً ألحكام الدستور 

والقوانين ذات الصلة.

اإلنسان،  لحقوق  البحرينية  للجمعية  العام  األمين  خرج   [
استقالته  قدم  أن  بعد  العامة،  األمانة  أبواب  من  الدرازي،  عبداهلل 
عن  ثنيه  األعضاء  بعض  محاوالت  رغم  العامة،  األمانة  وقبلتها 

قراره، بحسب ما ذكر الدرازي لـ »الوسط«.
النظر  وجهات  »اختالف  إلى  استقالته  سبب  الدرازي  وأرجع 
بتوصيات  المعنية  الوطنية  اللجنة  عضوية  في  دخولي  حول 

تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق«. 

 ] قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه »ينبغي على السلطات البحرينية أن ُتسرع 
بتوثيقها،  الحقائق  لتقصي  المستقلة  اللجنة  قامت  التي  المنظمة  االنتهاكات  معالجة  في 
وكخطوة أولى يتوّجب على الحكومة اإلفراج الفوري عن مئات األشخاص الذين تم اعتقالهم 

بشكل تعسفي أو تمت محاكمتهم بشكل غير عادل«.

ديسمبر6

ديسمبر6

وفاة البحرينية المصابة بسيخ حديد في رأسها 

»النيابة« تطلب وقف محاكمة الرياضيين

] صرح مصدر مسئول من وزارة الصحة بأن المواطنة )زهرة 
صالح محمد( المصابة بقطعة حديد )سيخ( والبالغة من العمر27 
 18 بتاريخ  الطبي  السلمانية  مجمع  إلى  أدخلت  والتي  عاماً، 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، توفيت نتيجة تعرضها لصدمة في 

الدورة الدموية أدت إلى تسمم في الدم.

تقديم طلب  قررت  العامة  النيابة  بأن  السيد  األول عبدالرحمن  العام  المحامي  ] صرح 
بوقف السير في الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر القضية الخاصة بالرياضيين الذين 
في  باالشتراك  فيها  والمتهمين   ،2011 آذار  ومارس/  شباط  فبراير/  أحداث  في  شاركوا 

مسيرات وتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم.

ديسمبر7

»الداخلية« تحيل المسئولين
عن الوفيات والتعذيب إلى »النيابة«

اللجنة  توصيات  تنفيذ  على  الوزارة  حرص  إطار  في  إنه  الداخلية،  وزارة  قالت   [
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بالوزارة، تمت إحالة جميع القضايا المتعلقة 
جهة  باعتبارها  العامة  النيابة  إلى  الالإنسانية  المعاملة  أو  التعذيب  أو  الوفاة  باتهامات 

قضائية مستقلة، وذلك تنفيذاً للتوصية رقم 1716 من التقرير.

قضية »سيتي سنتر«: براءة
»صغيرة« و3 أخريات تحت المراقبة

] قالت المحامية ريم خلف إن محكمة األحداث حكمت  في قضية 4 متهمات في األحداث 
الثالث  المتهمات  بوضع  قضت  فيما  المتهمات،  إحدى  برأت  إذ  سنتر«،  »سيتي  بقضية 

األخريات لمدة سنة تحت المراقبة مع تقديم تقارير كل 6 أشهر.

ديســـمـــــــبر8
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»اللجنة الوطنية«: المفصولون
والطلبة ودور العبادة تتصدر أولوياتنا

بوحجي تفوز بجائزة لورينزو
نتالي الدولية للصحافة

»النيابة«: فريق يحقق بقضايا الوفاة والتعذيب

تكليف الصالح متابعة قضايا
 المفصولين والمنشآت الدينية

الجمعيات السياسية تطالب
 بمحاسبة المسئولين عن االنتهاكات

] أكدت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي 
بالمفصولين والطلبة ودور  المتعلقة  التوصيات  أن  للجنة  األول  االجتماع  الحقائق، خالل 
العبادة تتصدر قائمة أولويات أعمال اللجنة. وتوافق األعضاء على اعتماد أسلوب التوافق 
على مدى تلبية التوصيات، والرجوع إلى لجنة تقصي الحقائق في حال االختالف على أي 

من التوصيات.

] فازت الصحافية البحرينية هناء بوحجي بالمرتبة الثانية على مستوى الوطن العربي 
التي تمنح جوائز  الدولية للصحافة  والشرق األوسط في مسابقة جائزة لورينزو نتالي 
سنوية للتحقيقات التي تسهم في التنمية والديمقراطية وحقوق اإلنسان. وذلك عن تحقيق 

لعامالت المنازل نشرته في صحيفة الوسط.

قرار  على  بناء  بأنه  البوعينين  علي  العام  النائب  أفاد   [
باتهامات  المتعلقة  العسكرية  القضايا  إحالة  الداخلية  وزير 
إلى  الالإنسانية  المعاملة  أو  التعذيب  أو  الوفاة  في  التسبب 
النيابة العامة، فقد تسلمت النيابة بالفعل تلك القضايا توطئة 
التخاذ شئونها حيالها. وأضاف النائب العام أنه قد شكل فريقاً 
هذه  موضوع  الوقائع  في  للتحقيق  العامة  النيابة  أعضاء  من 

القضايا تحت إشرافه المباشر.

المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  بتوصيات  المعنية  الوطنية  اللجنة  رئيس  أكد   [
تجاه  جادة  خطوات  اتخاذ  في  بالفعل  باشرت  اللجنة  أن  الصالح،  علي  الحقائق،  لتقصي 
تنفيذ التوصية رقم )1723( الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 
الطالب  وفصل  والخاص  العام  القطاعين  في  الموظفين  بعض  خدمات  بإنهاء  والمتعلقة 
أنه  إلى  اللجنة  رئيس  وأشار  الدينية،  المنشآت  بناء  وإعادة  الدراسية  بعثاتهم  وإنهاء 
وحرصاً من اللجنة على اإلسراع في ضمان أن تأخذ هذه التوصية طريقها إلى التنفيذ، فقد 
قررت - وبالتوافق بين أعضائها - تكليف رئيس اللجنة متابعة تنفيذ هذه التوصية مع 

الجهات المختصة.

القومي،  التجمع  أمل،  الوطني،  التجمع  وعد،  )الوفاق،  السياسية  الجمعيات  طالبت   [
وحضرتها  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اليوم  بمناسبة  بالمقشع  جماهيرية  وقفة  في  اإلخاء( 
حشود كبيرة بـ »محاسبة جميع مرتكبي االنتهاكات وإقالتهم من مناصبهم وخصوصاً بعد 

أن وثق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعض تلك االنتهاكات«.

ديســـمـــــــبر8

ديســـمـــــــبر8

ديســـمـــــــبر9

ديسمبر9

ديسمبر9

الفضالة ينشق عن »تجمع الوحدة«

األمن يفرق مئات المتظاهرين

] انشق العضو المؤسس بجمعية تجمع الوحدة الوطنية، ناصر الفضالة عن التجمع، 
اكتفى  فيما  المحمود،  عبداللطيف  الشيخ  التجمع  لرئيس  استقالته  تقديم  أعلن  أن  بعد 
ذلك  على  والتعليق  العامة،  األمانة  بيد  رفضها  أو  االستقالة  قبول  »إن  بالقول:  المحمود 

سيكون من األمانة العامة«.

المتظاهرين  مئات  )الجمعة(  فرقت  األمن  قوات  إن  مطر  مطر  السابق  النائب  قال   [
مطر أن  المطاطي، موضحاً  للدموع والرصاص  المسيل  الغاز  بمدينة جدحفص مستخدمة 
لتفريق  صوتية  وقنابل  مطاطّياً  ورصاصاً  للدموع  مسيلة  قنابل  استخدمت  األمن  »قوات 

المتظاهرين في جدحفص حيث كان المتظاهرون يحاولون االتجاه إلى المنامة«.

»التنمية« ُتعيد جميلة سلمان لرئاسة »المحامين«
المحامين  جمعية  إلى  خطاباً  االجتماعية  والتنمية  اإلنسان  حقوق  وزارة  أرسلت   [
السابق  اإلدارة  مجلس  يعين  بأنه  فيه  الوزارة  أفادت  الفاكس  طريق  عن  البحرينية 
للجمعية لمدة 6 أشهر ويعتبر مجلس اإلدارة المنتخب غير صحيح، في الوقت الذي بينت 
قرار  بتنفيذ  ستقوم  أنها  سلمان  جميلة  السابقة  اإلدارة  في  المحامين  جمعية  رئيسة  فيه 
الوزارة برئاسة الجمعية، فيما بين نائب رئيس الجمعية السابق والعضو المنتخب خالل 
التي  االنتخابات  المنتخبة ستواصل عملها وأن  اإلدارة  أن  المال  األخيرة حميد  االنتخابات 

أجريت صحيحة.
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فعاليات وطنية تحذر
 من »االلتفاف«  على »توصيات بسيوني«

لجنة حماية الصحافيين تشير
إلى مقتل فخراوي والعشيري

الحكومة تحتكم لدى »الدستورية«
في بعض قوانين »السالمة الوطنية«

أميركا توفد مسئواًل حقوقيًا إلى البحرين

»حق العودة« يجمع المفصولين أمام »العمل«
 ] حذرت ست جمعيات سياسية )الوفاق، وعد، التجمع القومي، أمل، التجمع الوحدوي، 
الوطنية في  النقابية والطبية والتعليمية والمهنية  الكوادر  إلى عدد من  اإلخاء( باإلضافة 
تقصي  لجنة  توصيات  تطبيق  على  لاللتفاف  الحكومية  »المحاوالت  من  نقاشية،  حلقة 
وتكوين  األمنية  المواقع  في  المسئولين  بعض  تدوير  عبر  بسيوني  رأسها  التي  الحقائق 

لجاٍن تلو أخرى من دون أن يتغير شيء يذكر على أرض الواقع«.

مقتل  من  اللجنة  »تأكدت  عنها:  صادر  تقرير  في  الصحافيين  حماية  لجنة  قالت   [
صحافيين اثنين بينما كانا قيد االحتجاز لدى السلطات البحرينية. فقد قتل الصحافيان في 
السجون البحرينية خالل أسبوع واحد في شهر أبريل/ نيسان 2011، وهما كريم فخراوي، 
أحد المستثمرين المؤسسين في صحيفة »الوسط« التي تعد من أبرز الصحف المستقلة 
كان  محلي  إخباري  إنترنت  موقع  محرر  وهو  العشيري،  راشيد حسن  وزكريا  البالد،  في 
يصدره من قريته )الدير(«، وأشارت اللجنة إلى أن »الحكومة زعمت أن الصحافيين توفيا 
معاملة  تعرضا إلساءة  بأنهما  النطاق  المزاعم واسعة  رغم  نتيجة ألسباب طبيعية، على 

أدت إلى مقتلهما«.

 ] أحال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة خالل 
للعام   )18( رقم  الملكي  المرسوم  مواد  بعض  الدستورية  المحكمة  إلى  مجلس  جلسة 
2011 بشأن إعالن حالة السالمة الوطنية الصادر في 15 مارس/ آذار 2011 لبحث مدى 
دستوريتها، وذلك تنفيذاً للتوصية التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقّصي 

الحقائق.

الواليات  أن  نوالند  فيكتوريا  األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  أعلنت   [
الخارجية  وزيرة  مساعد  المقبلة  األيام  خالل  البحرين  إلى  ستوفد  األميركية  المتحدة 
»مواصلة  أجل  من  بوسنر،  مايك  والعمل  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  لشئون  األميركية 

الحوارات المتعلقة بحقوق اإلنسان«.

المفصولين  االعتصام  وضم  العمل،  وزارة  مبنى  أمام  اعتصامهم  المفصولون  جدد   [
ومفصولو شركات  الطبي،  الكادر  أفراد  بينهم  من  جهات،  عدة  من  العمل  عن  والموقوفين 
طيران الخليج وأسري وبابكو وبناغاز وألبا وجامعة البحرين ومجلس النواب، مطالبين 

بحقهم في العودة.

ديســـمـــــــبر10
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ديسمبر

ديســـمـــــــبر11

ديســـمـــــــبر11

وفاة رضيعة... وعائلتها ُتحّمل
 »مسيالت الدموع« المسئولية

  ] ُتوفيت  الرضيعة ساجدة فيصل جواد )ُولدت يوم الثلثاء الماضي 6 ديسمبر(، فيما 
اعتبر والدها أن »الغازات المسيلة للدموع هي السبب الرئيسي لوفاة ساجدة«. 
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»النيابة«: حبس 7 متهمين
على ذمة قضية المصابة بـ »السيخ«

العاهل يطلب دعمًا عمليًا 
من بريطانيا لإلصالحات في البحرين

مسئول الشرق األوسط بـ »الخارجية البريطانية«: على
 الحكومة اإلسراع بإرجاع المفصولين ومراجعة األحكام القضائية

مؤسسة »تشاتهام هاوس« 
في لندن تنظم جلسة حوارية عن البحرين

ضبطهم  من  الشرطة  قوات  تمكنت  متهمين   3 استجوبت  إنها  الشمالية  نيابة  قالت   [ 
ضمن المتجمهرين في التجمهر الذي وقع في ظله حادث إصابة زهرة صالح محمد بسيخ 
حديد في الرأس في منطقة الديه، كما استجوبت 4 آخرين تم ضبطهم بناء على ما أسفرت 
تسببهم في إصابة  أنكروا جميعاً  المذكور، وقد  التجمهر  في  اشتراكهم  التحريات من  عنه 
المجني عليها، فيما أقر أربعة منهم بأنهم كانوا ضمن المتجمهرين آنذاك، وقد أمرت النيابة 

بحبسهم احتياطّياً على ذمة التحقيق. 

] شـدد عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية 
لإلصالحات،  تنفيذها  خالل  البحرين  لمملكة  العملي  الدعم  بتقديم  المتحدة  المملكة  قيام 
ففي حين تمت دعوة خبراء مثل جون يتس للقيام بأدوار استشارية، رحب جاللته بالدعم 
البريطاني الرسمي عبر العديد من المجاالت. وكان عاهل البالد أجرى مباحثات مع رئيس 

الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

] دعا وزير الدولة للشئون الخارجية لمنطقة الشرق األوسط 
خالل  بيرت،  أليستر  البريطانية  الخارجية  في  إفريقيا  وشمال 
مؤتمر صحافي في مقر السفارة البريطانية في البحرين الحكومة 
المفصولين  بإرجاع  اإلسراع  عبر  خطوات  من  به  تقوم  فيما  الثقة  بناء  إلى  البحرينية 
ومراجعة األحكام القضائية الصادرة بحق من تم الحكم عليهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم، 

إضافة إلى إعادة بناء المساجد التي تم هدمها.

البحرين بعد صدور  ] نظمت مؤسسة »تشاتهام هاوس« في لندن جلسة حوارية عن 
تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، شارك فيها عضو لجنة تقصي الحقائق 
و”تجمع  “الوفاق”  عن  وممثلين  سمعان،  أليس  لندن  في  البحرين  وسفيرة  رودلي  نايجل 
الوحدة الوطنية” ومركز البحرين لحقوق اإلنسان و“وعد”  وعدد من الناشطين البحرينيين.
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مسئول الشرق األوسط بـ »الخارجية البريطانية« 
يشدد على تنفيذ توصيات »تقّصي الحقائق«

حشود تطالب أمام »األمم المتحدة« 
باحترام حقوق اإلنسان في البحرين

الجمعيات تناقش االنتهاكات مع »المفوضية السامية«

في  افريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  الخارجية  للشئون  الدولة  وزير  أشاد   [
المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  خطوة  تمثله  بما  بيرت  أليستر  البريطانية  الخارجية 
لتقصي الحقائق من دالالت إيجابية، مؤكداً ضرورة القيام بخطوات تنفيذ توصيات التقرير، 
كما أشار إلى دعم بالده للبحرين في كل ما تقوم به من جهود في هذا المجال. جاء ذلك خالل 

لقائه نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

] نددت حشود  في الوقفة الجماهيرية التي نظمتها الجمعيات السياسية )الوفاق، وعد، 
المنامة،  في  المتحدة  األمم  بيت  مبنى  أمام  اإلخاء(،  الوطني،  التجمع  القومي،  التجمع  أمل، 
بعنوان »البحرين بال حقوق اإلنسان« بـ »االنتهاكات الجسمية لحقوق اإلنسان في البحرين«.

السامية  المفوضية  بوفد  لقائها  في  المعارضة،  الست  السياسية  الجمعيات  ناقشت   [
لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين، إضافة 

إلى تبادل وجهات النظر المختلفة بين الطرفين في القضايا المرتبطة.

وزير الخارجية: العاهل
لم يلتِق »الوفاق« في لندن

 ] نفى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة نفياً قاطعاً، ما توارد في تقارير 
تفيد بأن عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التقى عدداً من أعضاء المعارضة 
من »الوفاق« في لندن، موضحاً أن »مجلس الملك حمد في البحرين« مفتوح لهم لو أرادوا 

المشاركة في الحديث. 
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المفصولون يحتشدون في »العمل« بعد
منع اعتصامهم أمام »الخدمة المدنية«

بوسنر يدعو لوقف العنف في البحرين

العاهل: حريصون على
تنفيذ توصيات »تقصي الحقائق«

 ] منعت وزارة الداخلية تجمعاً للمفصولين كان من المقرر أن يتم أمام ديوان الخدمة 
استيفاء  التجمع وعدم  مكان وزمان  مناسبة  »عدم  منها:  األسباب،  من  لعدد  وذلك  المدنية 
ومخالفة  األمن  إخالل  من  عليه  يترتب  قد  وما  القانونية،  واإلجراءات  للبيانات  المنظمين 
ديوان  أمام  من  المعتصمون  انسحب  الذي  الوقت  في  فيه«،  المشاركين  وسالمة  القانون 

الخدمة المدنية وتوجهوا إلى وزارة العمل.

] عبر مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشئون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل 
مايكل بوسنر خالل المؤتمر الصحافي بمقر السفارة األميركية عن قلق الواليات المتحدة 
الغاز  استخدام  ذلك  في  بما  للقوة  مفرط  استخدام  عن  تقارير  »إزاء  المستمر  األميركية 
ندين  »إننا  أضاف  لكنه  الشارع«،  في  المستمرة  التظاهرات  مواجهة  في  للدموع  المسيل 
المولوتوف وحرق اإلطارات  قنابل  المتظاهرين باستخدام  العنف من قبل  استخدام  أيضاً 
القوة واالستجابة  وسكب الزيت على الشوارع«. وحث بوسنر الحكومة »لوقف استخدام 
بالشكل المطلوب واستخدام أقل قدر ممكن من القوة«،. ودعا جميع األطراف لالمتناع عن 

استخدام العنف.

بتقرير  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل  رحب   [ 
ارتياح  التقرير ساهم في  الحقائق، وقال جاللته: »إن  المستقلة لتقصي  البحرينية  اللجنة 
شعبي إلظهار الحقيقة«، مؤكداً حرصه على تنفيذ التوصيات الواردة فيه. وأضاف جاللته 
في كلمة ألقاها خالل االحتفال بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جاللته مقاليد 
الحكم، أن »أية حكومة لديها الرغبة الصادقة في اإلصالح والتقدم يجب أن تعي الفائدة من 

النقد الموضوعي الهادف والبناء«.

ديســـمـــــــبر16

»الداخلية«: وفاة مواطن إثر حادث 
مشاة وقع قرب شارع البديع

 ] صرح مدير عام اإلدارة العامة للمرور بأن حادث مشاة 
أدى إلى وفاة المواطن علي أحمد رضي الذي يبلغ عمره 22 
عاماً على شارع الشيخ خليفة بن سلمان بالقرب من شارع 
من  مطاردة  بعد  توفي  أنه  إلى  عائلته  أشارت  فيما  البديع، 

قبل دورية أمنية.  
15

ديسمبر

ديســـمـــــــبر15

رئيس الوزراء: سُنغلق ملف المفصولين
ما  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  تابع   [ 
باالنتهاء  المفصولين، وأمر سموه  العمال  للنظر في موضوع  المشكلة  اللجنة  إليه  انتهت 
من جميع توصيات هذه اللجنة في أسرع وقت. كما وجه سمو رئيس الوزراء، وزير العمل 
بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات ورفع األمر لسموه أوالً بأول، وشدد سمو رئيس الوزراء بأن 
الحكومة حريصة على غلق ملف المفصولين والموقوفين والمعلقة أوضاعهم نهائياً، وذلك 
بإعادة جميع المفصولين والموقوفين والمعلقة أوضاعهم ممن ثبت عدم قانونية فصلهم 

أو الذين كانت إجراءات فصلهم غير مستندة على مخالفات قانونية تبرر ذلك.

إصابات بعد تفريق محتجين بشارع البديع

»الداخلية« ُتحقق بطريقة القبض
على الخواجة و»النيابة« تحبسها 7 أيام

قوات  تدخل  إثر  بين محتجين، وذلك  البديع إصابات  الكثير من قرى شارع   ] سجلت 
األمن وتفريقها احتجاجات شهدتها القرى المطلة على شارع البديع. وتم تسجيل الكثير من 
الشاخورة وأبوصيبع، فيما وجه  في قريتي  المحتجين وخصوصاً  اإلصابات في صفوف 
األهالي نداءات استغاثة لطلب مساعدة طبية في ظل عدم قدرتهم على الخروج من القرى.

] قالت وزارة الداخلية: »إن المفتش العام بالوزارة يحقق في طريقة القبض على زينب 
الطبيب  على  الخواجة  العامة  النيابة  عرضت  فيما  النسائية،  الشرطة  قبل  من  الخواجة 
زينب  بحبس  العامة  النيابة  أمرت  فيما  بها«،  إصابات  وجود  مدى  عن  للكشف  الشرعي 
الخواجة ومعصومة السيد لمدة 7 أيام بعدما وجهت للخواجة، تهمة التجمهر في مكان عام، 
والتحريض علناً على كراهية نظام الحكم، واالعتداء على سالمة جسم شرطية، فيما وجهت 
النيابة للسيد تهمة التجمهر في مكان عام، واالعتداء على سالمة جسم شرطية، وذلك بعد 

القبض عليهما بالقرب من أبوصيبع.

ديســـمـــــــبر14
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بوحمود لـ »}«: »الداخلية« تتعهد 
بمحاسبة المتورطين في »اعتداء الشاخورة«

بحرينيون يصّلون بالمساجد المهدومة

األمن يفرق محتجين أمس بعد
تشييع المتوفى بالحادث المروري

قاسم يبحث مع »المفوضية السامية« 
الوضع الحقوقي في البحرين

بوزارة  القانونية  للشئون  المساعد  الوكيل  تعهد   [
»محاسبة  بـ  بوحمود  راشــد  محمد  العميد  الداخلية 
المتورطين في االعتداء الذي تعرض له عدد من المواطنين 
منتسبي  من  عدداً  الوزارة  أوقفت  وقد  الشاخورة«،  بقرية 
االعتداء على مواطنين  للتحقيق معهم على خلفية  الشرطة 

بالشاخورة.

] أدى بحرينيون صالة الظهر بعدد من المساجد التي طالها الهدم خالل األشهر الماضية، 
عين  ومسجد  النويدرات،  بقرية  مؤمن  مسجد  على  البحرينيين  من  العشرات  تدفق  فقد 

رستان في عالي، ومسجد أبوطالب في مدينة حمد، ومسجد الكويكبات في توبلي.

قبل  بحادث مروري  المتوفى  االنتهاء من تشييع جنازة  »بعد  الداخلية:  قالت وزارة   [
تدخل  استدعى  ما  البديع  شارع  إغالق  وحاولت  األشخاص  من  مجموعة  خرجت  يومين، 

قوات األمن«.

] التقى الشيخ عيسى قاسم بوفد المفوضية السامية لحقوق اإلنسان وبحث قاسم مع 
الوفد الوضع الحقوقي في البحرين، وقام وفد المفوضية بإطالع قاسم على أجواء الزيارة 
بخصوص  الرسمي  الجانب  مع  المتابعات  وتفاصيل  وسببها،  للبحرين  بها  قاموا  التي 

أوضاع حقوق اإلنسان في البحرين.

17
ديسمبر

ديســـمـــــــبر17

ديســـمـــــــبر17

ديســـمـــــــبر17

بدء تشييد 4 دور عبادة
تنفيذًا لـ »توصيات بسيوني«

بحرينيون يطلقون تجمعًا 
جديدًا باسم »صحوة شباب الفاتح«

آل  علي  بن  خالد  الشيخ  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  من  كل  اطلع   [
أعمال  سير  بدء  على  الكعبي  جمعة  العمراني  والتخطيط  البلديات  شئون  ووزير  خليفة، 
تشييد 4 دور عبادة وهي: )مسجد أم البنين بمدينة حمد، جامع ومأتم اإلمام الهادي بمدينة 
حمد، مسجد اإلمام علي بمدينة زايد، مسجد اإلمام علي بصدد(، وذلك في ضوء التوجيهات 

الملكية وتنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

] احتشد عدد من البحرينيين ظهر أمس الجمعة )16 ديسمبر/ كانون األول 2011(، في 
ساحة جامع مركز أحمد الفاتح اإلسالمي في الجفير، معلنين إطالق تجمع جديد يحمل اسم 
»صحوة شباب الفاتح«. وطالب الحاضرون في التجمع بتطبيق القانون على الجميع دون 

استثناء، رافضين ما أسموه بـ »اإلقصاء والتهميش، وما يتم من صفقات تحت الطاولة«.

19
ديسمبر

ديســـمـــــــبر17
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توجيه حكومي بإرجاع
180 مفصواًل وتوقيف 1900 آخرين

م الرئيس التنفيذي السابق أستراليا ستسلَّ
لـ »ألبا« لبريطانيا بتهم فساد »ألبا - ألكوا«

رجع 79 مفصواًل وتوقف عشرات المعلمين ـُ »التربية« ت

حشود المصلين في 8 مساجد
يطالبون بإعادة بناء المساجد المهدمة

»صحوة الفاتح« يقيم سلسلة بشرية... 
و»الداخلية« تمنع مهرجان الجمعيات

»العفو الدولية« تطالب البحرين بمواءمة 
تشريعاتها مع »اتفاقية التعذيب«

األمن يفرق محتجين قرب »الوفاق«

النائب العام: إسقاط اتهامات
»حرية الرأي« عن 334 متهمًا

الديهي: »وثيقة المنامة« خارطة
طريق لحل األزمة السياسية البحرينية

»هيومن رايتس ووتش« تطالب البحرين 
بإقرار نتائج انتخابات »جمعية المحامين«

] أفاد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب 
رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة أصدر تعميماً ملزماً للجهات 
الحكومية كافة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم 
للخدمة، وذلك اعتباراً  بقرارات تأديبية على خلفية األحداث األخيرة وعددهم 180 موظفاً 
القطاع  من  موظف   1900 »هناك  أن  الزايد  وأوضح   .2012 الثاني  كانون  يناير/   1 من 
العام، صدرت بحق غالبيتهم توصيات بالفصل من قبل لجان التحقيق في مختلف الجهات 

الرسمية، وسيتم تخفيف العقوبة إلى التوقيف 10 أيام بدالً من الفصل«. 

الرئيس  تسليم  قررت  األسترالية  السلطات  أن  أوستراليان«  »ذا  صحيفة  ذكرت   [ 
التنفيذي السابق لشركة ألمنيوم البحرين )ألبا( إلى السلطات البريطانية لمحاكمته بشأن 

تهم تتعلق بالفساد وغسيل األموال في إطار قضية فساد »ألبا - ألكوا«.

عن  والتعليم  التربية  بوزارة  البشرية  الموارد  إدارة  أعلنت   [
تأديبياً  المفصولين  بإعادة  التعليمات  بتطبيق  الكامل  التزامها 
اللجان  من خالل  فصلهم  الذين سبق  من  موظفاً   79 عددهم  والبالغ 
التأديبية، اعتباراً من األول من يناير/ كانون الثاني 2012، في الوقت الذي أرسلت فيه خالل 

األيام القليلة الماضية عشرات الرسائل للمعلمين تخطرهم بوقفهم عن العمل لـ 10 أيام. 

 ]  احتشد مصلون في 8 مساجد بمختلف مناطق البحرين، مطالبين بإعادة بناء دور 
في  المصلون  ورفع  الجمعة.  صالة  بعد  احتجاجية  وقفة  في  وذلك  هدمت،  التي  العبادة 
بإعادة  الدير(، الفتات تطالب  المنامة، سند، كرزكان،  القفول،  )الدراز، عالي، إسكان عالي، 

بناء المساجد المهدمة. كما رفعوا الفتات ُكتب عليها »المساجد خط أحمر«.

] أقام تجمع صحوة شباب الفاتح الجديد، سلسلة بشرية على شارع الفاتح المحاذي 
لجامع مركز أحمد الفاتح في الجفير، تحت شعار »متى يعود األمن للبحرين؟«. من جانب 
يوم  في  تجمعين  تنظيم  بطلب  تقدمت  الوفاق  جمعية  »إن   : الداخلية  وزارة  قالت  آخر، 
الجمعة، األول بساحل توبلي والثاني بالمقشع، وتمت الموافقة على تجمع المقشع وُرفض 
تسلم  وبعد  الشارع،  على  الحركة  تعطيل  إلى  يؤدي  قد  ما  حيوي  شارع  من  لقربه  األول 

المنظمين أمر المنع للتجمع األول غيروا موعد تجمع المقشع إلى يوم«.

 ] رفعت منظمة العفو الدولية تقريراً موازياً إلى مجلس حقوق اإلنسان في إطار مناقشة 
التقرير الثاني للبحرين بشأن أوضاع حقوق اإلنسان فيها، والذي يصادف شهر مايو/ أيار 

2012، ودعت المنظمة البحرين إلى مواءمة تشريعاتها مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

]  فّرقت قوات األمن أعداداً من المحتجين توافدوا باتجاه مبنى جمعية الوفاق للمشاركة 
في المهرجان الجماهيري الذي كان من المقرر أن يعقد أمس قبل أن تصدر وزارة الداخلية 
بمنعه، مبررة قرارها بأن »الفعالية ستقام على شارع حيوي ما سيسبب ازدحامات  أمراً 

مرورية«.

 ]  أمر النائب العام علي فضل البوعينين، بإسقاط جميع االتهامات التي يتداخل معها 
الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير، وهو ما ينطبق على 43 قضية، وذلك 
في إطار تقييم قضايا السالمة الوطنية المتداولة، ومراجعة المراكز القانونية للمتهمين في 
هذه القضايا، واتساقاً مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقّصي الحقائق، 
مشيراً إلى أنه بتنفيذ هذا األمر ستحسم عدة قضايا بشكل نهائي، بينما يستفيد من إسقاط 
تلك  إسقاط  رغم  ومتداولة  قائمة  القضايا  بعض  ستظل  فيما  متهماً،   334 االتهامات  تلك 
تنطوي على  أخرى من طبيعة مختلفة،  اشتمالها على جرائم  إلى  نظراً  التهم  من  النوعية 

العنف والتخريب المتمثل في االعتداء على األشخاص واألموال.

المنامة  وثيقة  »إن  الديهي:  حسين  الشيخ  الوفاق   لجمعية  العام  االمين  نائب  قال    [ 
عنها  قال  العالم  »كل  أن  على  مشدداً  البحرين«،  في  السياسية  األزمة  لحل  طريق  خارطة 
إنها وثيقة عقالنية وجادة، إذ ال طريق إلنهاء األزمة من دون حٍل سياسي حقيقي، وإال فإن 
الخمس  السياسية  الجمعيات  أقامته  مهرجان خطابي حاشد  في  ذلك  جاء  األزمة ستبقى«. 
)الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التجمع القومي، اإلخاء( في منطقة المقشع، تحت عنوان 

»إرادة الشعب لن تنكسر«. 

السلطات  ووتــش  رايتس  هيومن  منظمة  طالبت   [ 
انتخابات  نتائج  بإبطال  قرارها  فوًرا  تلغي  بأن  البحرينية 

مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية.

ديسمبر20

ديسمبر22

ديســـمـــــــبر23

ديســـمـــــــبر23
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وزارة الصناعة ترفض زيادة أسعار األسمنت
]  اعتبرت وزارة الصناعة والتجارة في بيان رسمي  اتفاق شركات االسمنت على 
رفع األسعار 30 في المئة دفعة واحدة ابتداًء  من 1 يناير/ كانون الثاني 2011 »احتكاراً 

وتواطؤاً بين تجار مواد البناء«. داعية إلى »وقف الزيادة فوراً«.

يــنــايـــــــــــر1

افتتاح مجمع »الرملي« في عالي بكلفة 40 مليون دينار 

افتتاح مصنعين للمجسات والمرشحات الحرارية في البحرين

افتتاح سوق البحرين المالي 
برعاية رئيس الوزراء

للمجسات  الخليج  شركة  مصنع  فخرو  حسن  والتجارة  الصناعة  وزير  افتتح   [
الحرارية ومصنع شركة البحرين للمرشحات الصناعية بمدينة سلمان الصناعية.

الوزراء  رئيس  سمو  عن  نيابة  المعراج  رشيد  المركزي  المصرف  محافظ  افتتح   [
من  الشخصيات  كبار  من   400 من  أكثر  بحضور  رسمياً  المالية  البحرين  سوق 

المؤسسات الحكومية، والمؤسسات المالية والبورصات. 

دينار، بحضور وزير  مليون  تكلف 40  والذي  الواقع في عالي  »الرملي«  افتتح مجمع   [
الصناعة والتجارة حسن فخرو ويضم المجمع 110 محالت تجارية.  على مساحة إجمالية 

تتعدى مليون قدم مربع.

يــنــايـــــــــــر5

يــنــايـــــــــــر31

والبيئية  البحرية  الثروة  لحماية  العامة  الهيئة  رئيس  افتتح   [
والحياة الفطرية سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة »أغاس لوبز« 

مصنع تكرير زيوت التشحيم المستهلكة بكلفة 9 ماليين دوالر.
يــنــايـر19

فــــبراير1

افتتاح مصنع تكرير الزيوت بكلفة 9 ماليين دينار

تحالف »سامسونج« يفوز
ببناء محطة المحرق للصرف 

ستاندرد آند بورز تخفض 
التصنيف السيادي للبحرين

بورصة البحرين تدير العمليات من 
مركز للطوارئ ألول مرة في تاريخها

ممتلكات تعلن إطالق
مركز الخليج لمكونات الطائرات

توقف استيراد األسمنت
السعودي بسبب خالف على األسعار

موديز تخفض تصنيف 
البحرين بسبب االضطرابات

 )Invest AD( وّقع تحالف بقيادة »سامسونج« الكورية ويضم شركة أبوظبي لالستثمار [
المتخصصة في الخدمات المالية، و»يونايتد يوتليتز« البريطانية، مع الحكومة البحرينية، 

عقد امتياز لبناء وتشغيل محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحرق.

]  خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيفات االئتمانية التصنيف السيادي للبحرين 
درجة واحدة إلى )-A( بسبب مخاوف من استمرار االضطرابات السياسية في البالد.

]  بدأت بورصة البحرين تداوالتها األسبوعية من خالل مركز خاص للطوارئ أعد قبل 
أعوام بهدف ضمان عمل البورصة في األزمات وذلك ألول مرة وسط تداوالت محدودة.

للتقنيات  الخليج  مركز  إطالق  عن  القابضة  البحرين  ممتلكات  شركة  أعلنت    [
لمكونات وقطع غيار الطائرات، الذي يوفر خدمات دعم الصيانة لشركات الطيران بما 

في ذلك خدمات تخزين الطائرات والتزويد لمكونات وقطع غيار الطائرات.

وبيع  استيراد  عن  للبحرين،  الرئيسي  المزود  لألسمنت  المتحدة  الشركة  توقفت   [
أن  شأنه  من  الذي  األمر  األسعار،  على  خالف  بسبب  البحرين  في  السعودي  األسمنت 

يؤدي إلى شح األسمنت بشدة في السوق وقد يؤدي إلى غليان األسعار.

)Baa1( مع  إلى  للبحرين درجة واحدة  اإلئتماني  التصنيف  ] خفضت وكالة موديز 
نظرة مستقبلية سلبية مستندة إلى استمرار التوتر السياسي.

مـــــارس14

أبـريــــل10

مــــايـــو16

مــــايـــو26

فــــبراير21

2
ــــبــرايـــــر

فـ
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إتاحة نقل أرقام النقال بين المشغلين

تدشين مشروع إنتاج زيوت األساس للتشحيم

»أسري« تدشن رصيفًا بحريًا جديدًا

] بدأت  خدمة نقل األرقام بين مشغلي خدمات االتصاالت في البحرين وذلك لتشجيع 
المنافسة الشريفة والفعالة وإزالة أي عوائق تقف دون حرية أرقام المشتركين.

خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  رئيس  دشن    [
الشركة  نفذته  الذي  المشترك  المشروع  وهو  للتشحيم،  األساس  زيوت  إنتاج  مشروع 

الكورية الجنوبية »سامسونج الهندسية المحدودة«، بكلفة بلغت 430 مليون دوالر.

] احتفلت الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري( بالذكرى الخامسة والثالثين 
بطول  السفن  إلصالح  الجديد  البحري  للرصيف  الرسمي  التدشين  وتم  عملياتها  لبدء 
1.38 كلم، تحت رعاية عاهل البالد. وأنابه نائبه سمو ولي العهد لحضور االحتفال في 

 طيران الخليج توقع صفقة
محركات بقيمة 180 مليون دوالر

توقيع 4 عقود لتطوير شبكات
نقل المياه بـ 49 مليون دينار

البحرين تتيح للمستهلكين نقل 
أرقام الهاتف الثابت بين المشغلين 

 »تمويل »األوقاف الجعفرية«
بمبلغ 16 مليون دوالر إلقامة مبنى تجاري 

البحرين تستكمل اقتراض
750 مليون دوالر من السوق العالمية

 »السالم« و»البحرين اإلسالمي« 
يدخالن في محادثات لإلندماج

شركة إنترناشونال   – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين   – ]  اختارت طيران الخليج 
وبذلك   ،A321 طراز  من  طائراتها  من  ستة  بمحركات  لتزويدها  جي  إيه  إنجينز  إيرو 

تصبح الطائرة الزبون األول لمحركات V2500 سيليكت تو الجديدة. 

بقيمة  الكهرباء والماء، عبدالمجيد العوضي عقوداً  التنفيذي لهيئة  ]   وقع الرئيس 
نقل  تطوير شبكات  لمشاريع  منفذة  مع ثالث شركات  دينار  مليون   49 بنحو  إجمالية 

المياه.

]  أتاحت هيئة تنظيم االتصاالت خدمة نقل أرقام الهواتف الثابتة في مملكة البحرين، 
إذ أتيح للمستهلكين تغيير أرقامهم بين المشغلين  خالل مدة  ال تتجاوز ستة أيام عمل 

كحد أقصى.

] أعلن البنك اإلسالمي للتنمية بجدة عن قيام صندوق تثمير 
دوالر،  مليون   16 مبلغ  بتقديم  للبنك  التابع  األوقاف  ممتلكات 
للمساهمة في مشروع إنشاء مبنى وقفي )مركز تجاري سكني( 
يتكون من 13 طابقاً بضاحية السيف في مدينة المنامة لصالح 

إدارة األوقاف الجعفرية في مملكة البحرين.

]  ذكر مصرف البحرين المركزي أنه استكمل عملية إصدار 
صكوك دولية بقيمة 750 مليون دوالر أميركي لفترة استحقاق 

سبع سنوات. 

االندماج  نيتهما  عن  البحرين،   - السالم  ومصرف  اإلسالمي  البحرين  بنك  كشف   [
بهدف إقامة مصرف إسالمي عمالق في المنطقة، ونقل بيان رسمي صدر عن المصرفين 
هو  »االندماج  إن  القول  السالم  ومصرف  اإلسالمي  البحرين  بنك  إدارة  مجلسي  عن 
الطريق األمثل للبنوك المحلية عموماً واإلسالمية على وجه الخصوص في هذه المرحلة 
التي تلت األزمة المالية والزيادة الملحوظة في البيئة التنافسية في قطاع المصارف في 

يـــونــيـــــو21

12
يولـــيو

12
سبتمـــبر

10
أكـــتوبر

8
أغسطس

يــولــــيـــــــو17

نوفمبر20

نــوفـــمــــبـــر29

ديســـمـــــــبر12



العدد 3403 األحد 1 يناير 2012 الموافق 7 صفر 1433هـ
Sunday  1 January 2012, Issue No. 3403 70

مبارك يلتقي نتنياهو في شرم الشيخ
] أكد الرئيس المصري )السابق( خالل اجتماع مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

نتنياهو في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر األحمر دفع عملية السالم.

مجموعة أقباط تحاول االعتداء على موكب شيخ األزهر

االنتفاضة التونسية تطيح بـ »بن علي«

الكاتدرائية  ] حاولت مجموعة من األقباط الغاضبين من المشاركين في مظاهرة أمام 
الشيخ  الطيب ومفتي مصر  أحمد  األزهر  االعتداء على سيارتي شيخ  بالعباسية  الكبرى 

علي جمعة أثناء خروجهما من الكاتدرائية.

التونسي  بالرئيس  نحو شهر  منذ  تونس  التي شهدتها  الشعبية  االنتفاضة  أطاحت   [
)محمد  جامعي  عاطل  قيام  إثر  الشعبية  االنتفاضة  اندلعت  وقد  علي.  بن  العابدين  زين 
البوعزيزي( بإحراق نفسه في »سيدي بو زيد« وذلك في 17 ديسمبر / كانون األول 2010، 
وبعد يوم وحد من إعالنه عدم نيته الترشح مجدداً للرئاسة في 2014. وأوردت األنباء خبر 

هروبه من المطار بعد إعالن حالة الطوارئ.

يــنــايـــــــــــر2

يــنــايـــــــــــر14

تفجير انتحاري في كنيسة باإلسكندرية

حزب اهلل وحلفاؤه يستقيلون ويسقطون حكومة الحريري
روسيف تصبح أول امرأة تتولى الرئاسة في البرازيل

عمرو موسى يلتقي السيستاني في النجف

رئيس وزراء الكويت يقوم بزيارة تاريخية إلى العراق

رئيس البرلمان التونسي
يتولى السلطة ويدعو لحكومة وطنية

إلى  أدى  ما  اإلسكندرية )شمال مصر(  أمام كنيسة لألقباط في  انتحاري نفسه  ] فجر 
مقتل 21 شخصاً وإصابة 79 آخرين.

الحريري بعد استقالة وزير محسوب على  اللبنانية برئاسة سعد  الحكومة  ] سقطت 
رئيس الجمهورية تلت إعالن عشرة وزراء من حزب اهلل وحلفائه استقالتهم. 

] أصبحت ديلما روسيف أول امرأة تتولى الرئاسة في البرازيل 
بعد أن وعدت بالبناء على النجاح االقتصادي الذي حققه سلفها الذي 

يتمتع بشعبية كبيرة ومعلمها لويس ايناسيو لوال دا سيلفا.

] التقى المرجع الديني األعلى في العراق، السيد علي السيستاني 
األمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى الذي زار العراق.

بزيارة  المحمد  ناصر  الشيخ  الكويتي،  الوزراء  رئيس  قام   [
وصفت بـ »التاريخية« إلى بغداد أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة 

»بأسرع وقت« بغية حل جميع المشاكل العالقة بين البلدين.

كلمة  في  المبزع  فؤاد  بالوكالة  التونسي  الرئيس  أعلن   [
مقتضبة بعد أدائه اليمين الدستورية أن المصلحة العليا للبالد 

تقتضي تشكيل »حكومة ائتالف وطني«.

يــنــايـــــــــــر1

يــنــايـــــــــــر12

يــنــايـر1

يــنــايـر10

يــنــايـر10

يــنــايـر15

يــنــايـــــــــــر6
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انتحاريان يوقعان 50 قتياًل من زوار كربالء
»ثورة 25 يناير« 

آالف المتظاهرين في صنعاء يطالبون برحيل صالح

مقتل 4 في فيضانات جدة رشق موكب وزيرة الخارجية
الفرنسية بالحجارة واألحذية في غزة

] أوقعت هجمات انتحارية دامية استهدفت بغالبيتها مواكب الزوار المتجهة إلى كربالء 
إلحياء ذكرى أربعين اإلمام الحسين )ع( ما ال يقل عن خمسين قتياًل ونحو مئتي جريح.

المظاهرات  ُقتل مدنيان وضابط في  أن  انطلقت شرارة ثورة 25 يناير في مصر بعد   [
محافظات مصرية  وعدة  القاهرة  في  المصريين  آالف  عشرات  فيها  التي خرج  االحتجاجية 
رافعين شعارات تدعو إلى تغيير سياسي وإصالحات اجتماعية، وسط انتشار نحو 20 - 30 

ألف شرطي في العاصمة. وأصبحت هذه الثورة أحد أهم األحداث في تاريخ مصر الحديث.

الرئيس  برحيل  للمطالبة  المعارضة  من  بدعوة  في صنعاء  األشخاص  آالف  تظاهر   [
اليمني علي عبداهلل صالح الذي حكم البالد 32 عاماً.

المفقودين في أعقاب فيضانات  أربعة آخرون في عداد  أربعة أشخاص واعتبر  ] قتل 
ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على جدة.

] رشق متظاهرون غاضبون في قطاع غزة موكب وزيرة الخارجية الفرنسية، ميشيل إليو-
ماري بالحجارة واألحذية والبيض، احتجاجاً على تصريحات نسبتها اإلذاعة اإلسرائيلية إليها 

خطأ تصف احتجاز الجندي اإلسرائيلي، جلعاد شاليط من قبل حماس بأنه »جريمة حرب«.

يــنــايـــــــــــر21

يــنــايـــــــــــر25

يــنــايـــــــــــر27

يــنــايـــــــــــر27
يــنــايـــــــــــر21

هجوم انتحاري
في مطار موسكو

وقع  انتحاري  تفجير  أودى   [
موسكو-دوموديدوفو  مطار  في 
بحياة 35 شخصاً وما يقارب 130 

جريحاً.

يــنــايـــــــــــر24
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صالح يعلن عدم ترشحه لوالية جديدة أو توريثه الحكم لنجله
] أعلن الرئيس اليمني، علي عبد اهلل صالح تحت ضغط الشارع التخلي عن تعديالت 
دستورية تسمح له بالترشح لوالية جديدة وأكد رفضه »التمديد« أو »توريث« الحكم إلى 

ابنه في إطار سلسلة من التنازالت إلى المعارضة التي ناشدها وقف التظاهرات.

»جمعة غضب« في مصر

الثورة اليمنية

قبول استقالة وزير الداخلية الكويتي بعد دعوات للتظاهر

آالف المحتجين في األردن للمطالبة بإصالحات سياسية

ثورة مصر تقترب من مرحلة الحسم

ماليين المصريين يطالبون بتنحي مبارك في »جمعة الرحيل«

] نشر الرئيس المصري حسني مبارك قوات الجيش مدعومة بالعربات المدرعة في القاهرة 
واإلسكندرية والسويس ومدن أخرى للتصدي الحتجاجات »جمعة الغضب« التي تطالب بإنهاء 

حكمه، قالت مصادر طبية إنها أسفرت عن سقوط 18 قتيالً في القاهرة والسويس وإصابة المئات.

] هي ثورة شعبية انطلقت شرارتها 3 فبراير/ شباط واشتعلت يوم 
الذي أطلق عليه اسم »جمعة  م  فبراير/ شباط عام 2011  الجمعة 11 
الغضب« )وهو يوم سقوط نظام حسني مبارك في مصر( متأثرة بموجة 
االحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع العام 2011 
المعارضة  أحزاب  إلى  باإلضافة  اليمنيون  الشبان  الثورة  هذه  وقاد 
للمطالبة بتغيير نظام الرئيس علي عبد اهلل صالح الذي يحكم البالد منذ 

33 عاماً، والقيام بإصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

وزير  استقالة  الصباح  األحمد  صباح  الشيخ  الكويت،  أمير  قبل   [
الداخلية التي قدمها بعد وفاة مواطن نتيجة التعذيب في مركز للشرطة.

] تجمع إسالميون ويساريون ونقابيون في وسط العاصمة األردنية عمان في أحدث 
احتجاجات للمطالبة بتغيير سياسي وحريات أوسع. 

الرئيسية،  المحافظات  في  المفروض  التجول  حظر  المصريين  آالف  مئات  تحدى   [
بتعيين  مبارك  حسني  المصري  الرئيس  قيام  برغم  واالحتجاج،  التظاهر  في  وتواصلوا 
سليمان،  عمر  المخابرات  رئيس  وهو  عاماً،   30 قبل  الحكم  توليه  منذ  مرة  ألول  له  نائب 

باإلضافة إلى تعيين أحمد شفيق رئيساً للوزراء بعد استقالة الحكومة السابقة.

المصرية  المدن  معظم  وفي  بالقاهرة  التحرير  ميدان  في  المصريين  ماليين  احتشد   [
قبيل الظهر؛ تلبية للدعوة إلى تظاهرات مليونية إلسقاط الرئيس حسني مبارك في جميع 

أنحاء مصر أطلق عليها المحتجون »جمعة الرحيل«.

يــنــايـــــــــــر28

يــنــايـــــــــــر28

يــنــايـــــــــــر29

فـــــبــرايـــــر2

3
راير

فــــب

فــــبراير6

فـــــبــرايـــــر0
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جنوب السودان ينفصل رسميًا عن الشمال

ض سلطاته لسليمان مبارك ُيفِوّ

مئات اآلالف يحتفلون بـ »جمعة النصر« في مصر

القذافي يدعو إلى »تطهير البالد«
ووزير داخليته ينضم للمحتجين

سقوط مبارك

ثورة 17 فبراير الليبية

انطالق حركة »20 فبراير« في المغرب

بغالبية  الجنوبيين صوتوا  أن  السودان  الخاص بجنوب  االستفتاء  أعلنت مفوضية   [
98.83 في المئة لصالح االنفصال بحسب النتائج النهائية الرسمية.

] بعد دقائق من خطاب الرئيس المصري حسني مبارك والتي أكد فيها عدم نيته التنحي 
عن السلطة لكنه فّوض صالحياته لنائبه عمر سليمان، وصف محللون سياسيون الخطاب 

بأنه استفز الشعب المصري بدالً من تهدئتهم.

مرور  توافق  التي  النصر«  »جمعة  احتفاالت  في  المصريين  من  اآلالف  مئات  شارك   [
أسبوع على تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

] أعلن الزعيم الليبي معمر القذافي في كلمة استغرقت أكثر من ساعة، أنه أعطى أوامره إلى 
الجيش للقضاء على التمرد الذي يواجهه في الداخل، داعياً أنصاره »بالماليين إلى تطهير ليبيا 
شبراً شبراً«، ومؤكداً أنه لن يتنحى وسيقاتل حتى »آخر قطرة دم« لديه. وفي وقت الحق أعلن 

وزير الداخلية الليبي عبدالفتاح يونس العبيدي تأييده »لثورة 17 فبراير«.

] شهد مساء هذا اليوم سقوط الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بعد أن تدفق ماليين 
الشوارع  امتألت   . المصرية عقب تنحي مبارك  المدن  الشوارع في مختلف  المصريين على 
والميادين بجماهير الشعب فرحاً بسقوطه. وردد مئات اآلالف ممن تجمعوا في ميدان التحرير 

بوسط القاهرة حيث بؤرة االحتجاج الرئيسية »الشعب خالص أسقط النظام...«.
وأعلن نائب رئيس الجمهورية، اللواء عمر سليمان في بيان مقتضب أذاعه التلفزيون أنه »في 
هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البالد، قرر الرئيس، محمد حسني مبارك تخليه عن منصب 

رئيس الجمهورية وكلف المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البالد«.

]  انطلقت الثورة الليبية في 17 فبراير/ شباط 2011 م على شكل 
انتفاضة شعبية شملت بعض المدن الليبية في المنطقة الشرقية فكبرت 
االحتجاجات بعد سقوط أكثر من 400 ما بين قتيل وجريح برصاص 
قوات االمن ومناصري النظام. وقاد هذه الثورة الشبان الليبيون الذين 
طالبوا بإصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وكانت الثورة في 
البداية عبارة عن مظاهرات واحتجاجات سلمية، لكن مع تطور األحداث 

تحولت إلى ثورة مسلحة أطاحت في نهاية المطاف بنظام القذافي.

بالمغرب  مظاهرات  في   2011 شباط  فبراير/   20 في  انطلقت    [
للمطالبة بدستور جديد يمثل اإلرادة الحقيقية للشعب، وحل الحكومة 
والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع إلرادة الشعب. وبدأت 
بنشطاء من خالل موقع التواصل االجتماعي »الفيسبوك«. وقد انضمت 
لها قوى سياسية وحقوقية. كما طالبت الحركة بقضاء مستقل ونزيه، 
ومحاكمة من وصفتهم بالمتورطين في قضايا الفساد واستغالل النفوذ، 

واالعتراف باللغة األمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

17
راير

فــــب

20
راير

فــــب

فـــــبــرايـــــر7

فـــــبــرايـــــر10

فـــــبــرايـــــر18

فـــــبــرايـــــر22
فـــــبــرايـــــر11
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خادم الحرمين يعود للسعودية بعد رحلة عالجية 

مقتل 14 متظاهرًا وجرح
العشرات في يوم غضب بالعراق

اآلالف يودعون أربكان مؤسس الحركة اإلسالمية في تركيا

عمانيون يرفعون عريضة بمطالب 
سياسية واقتصادية للسلطان قابوس

] عاد العاهل السعودي، الملك عبداهلل بن عبدالعزيز إلى بالده بعد ثالثة أشهر أمضاها 
في الخارج للعالج والنقاهة.

] أعلنت مصادر أمنية عراقية أن 14 شخصاً قتلوا وأصيب عشرات آخرون في مسيرات 
احتجاجية شهدتها معظم المدن العراقية في يوم غضب احتجاجاً على سوء الخدمات العامة 

والفساد والبطالة. 

التركي  الوزراء  رئيس  تشييع  مراسم  في  إسطنبول  في  األشخاص  آالف  شارك   [
السابق، نجم الدين أربكان الذي توفي عن 84 عاماً.

] قال منظمون للتظاهرة التي نظمها شباب عمانيون وحملت عنوان »المسيرة الخضراء« إن 
عريضة ضمت مطالبهم اإلصالحية باتت بين يدي سلطان عمان، السلطان قابوس بن سعيد.

فـــــبــرايـــــر23

فـــــبــرايـــــر25

فـــــبــرايـــــر26

قادة المعارضة الليبية يشكلون »مجلسًا وطنيًا« انتقاليًا

استقالة رئيس وزراء مصر أحمد شفيق

 زلزال اليابان »تسونامي«

رفسنجاني يخسر منصبه
على رأس مجلس الخبراء

العاهل المغربي يقرر إجراء 
»إصالح دستوري شامل«

انتقالياً  الليبية »مجلساً وطنياً«  ] شكل قادة الحركة االحتجاجية 
الليبي  الزعيم  المعارضة لنظام  القوى  التي تسيطر عليها  المدن  في 

معمر القذافي، كما أفاد متحدث باسمهم.

] استقال رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق من منصبه وجرى 
تكليف وزير النقل السابق عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة بعد 

أن دعا نشطاء مطالبون بالديمقراطية إلى إقالته.

ريختر.  مقياس  على  درجات   8.9 بقوة  زلزال  اليابان  ضرب    [
وأعقبته موجات تسونامي على الساحل الشمالي الشرقي لليابان قدر 
ارتفاعها بستة أمتار أدت إلى تدمير مئات المنازل ومئات من المفقودين 
للبتروكيماويات.  في مصنع  هائل  إلى حريق  الزلزال  وأدى  والقتلى، 
اليابان خالل  الزلزال يعتبر األعنف على  إلى أن هذا  التقارير  وتشير 
قرن، وتأثرت أسعار النفط نتيجة هذه األحداث ونتيجة إغالق عشرات 

المصانع في اليابان وتوقف العمل في المحطات النووية.

] خسر الرئيس اإليراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني 
عن  للتخلي  اضطراره  لدى  السلطة  في  أساسياً  منصباً 
رئاسة مجلس الخبراء الواسع النفوذ بعد انتقادات حادة من 

المحافظين الذين يأخذون عليه دعمه للمعارضة.

هو  في خطاب  السادس  محمد  المغربي  العاهل  أعلن   [
األول منذ تظاهرات 20 فبراير/ شباط 2011 أنه قرر القيام 
تعزيز  خصوصاً  يتضمن  شامل«  دستوري  »إصالح  بـ 
»تقوية  و  المحلي  والحكم  والجماعية«  الفردية  »الحريات 

مكانة« رئيس الوزراء.

فــــبراير27

مــــــــــــــارس1

مـــــارس3

مـــــارس11

مـــــارس8

مـــــارس10



75
العدد 3403 األحد 1 يناير 2012 الموافق 7 صفر 1433هـ

Sunday  1 January 2012, Issue No. 3403

انفجار محطة نووية يابانية

تظاهرات في عدة مدن سورية وسقوط قتلى وجرحى

أول استفتاء في مصر بعد تنحية مبارك

»فتح« و»حماس« توقعان اتفاق المصالحة

ازداد  األولى في فوكوشيما  النووية  المحطة  األول من  المفاعل  انفجار في  ] مع وقوع 
مقتل  إلى  أدى  ما  تسونامي  أعقبه  الذي  العنيف  الزلزال  غداة  اليابان  في  الكارثة  حجم 

وفقدان نحو 1800 شخص.

وجرح  اشخاص  اربعة  مقتل  عن  سورية  مدن  في  اندلعت  التي  التظاهرات  اسفرت   [
المئات على ايدي قوات االمن السورية في مدينة درعا جنوب دمشق، وفق مصادر حقوقية.

] أجرت مصر في 20 مارس/آذار أول استفتاء منذ تنحي الرئيس حسني مبارك.وأعلن 
رئيس اللجنة القضائية المصرية العليا المشرفة على االستفتاء على التعديالت الدستورية 
محمد عطية أن 77.2 في المئة من المقترعين أّيدوا هذه التعديالت بينما رفضها 22.2 في المئة.

] وقعت حركتا »فتح« و»حماس« في القاهرة اتفاقاً للمصالحة بينهما بوساطة مصرية، 
وعّمت الفرحة بتوقيع اتفاق المصالحة، بين الفلسطينيين فيما اعتبره رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامين نتنياهو »ضربة قاسية للسالم«. والقى االتفاق انتقاداً من جانب الدول الغربية.

التحالف الدولي يقصف جوًا وبحرًا أهدافًا في ليبيا

أميركا تقتل  أسامة بن الدن في باكستان

] بدأ التحالف الدولي تدخله العسكري في ليبيا فقصف اهدافا في 
ليبيا جوا وبحرا لوقف القمع الدموي للثورة على نظام العقيد معمر 
القذافي. واعلن االميرال االميركي وليام غورتني في تصريح صحافي 
نوع  من  صواريخ   110 اطلقت  والبريطانية  االميركية  القوات  ان 

توماهوك من سفن وغواصات واصابت اكثر من 20 هدفاً.

مــــــــــــــارس12

مــــــــــــــارس12

مــــــــــــــارس20

مـــــارس19

سورية تنهي حال الطوارئ
ومحتجون يتحدون حظر التظاهر

] أعلنت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( أن مجلس الوزراء أقر مشاريع مراسيم 
تشريعية تقضي بإلغاء حال الطوارئ في البالد وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم 

حق التظاهر السلمي.

ابـــــــريــــــل19

مـــــايـــــــو4

أوباما يحدد الرؤية 
األميركية للربيع العربي

خطاب  في  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  أعلن   [
تعصف  التي  الثورات  من  االميركية  لرؤية  التاريخي 
التي  الشعبية  باالنتفاضات  وأشاد  العربي.  بالعالم 
تجتاح الشرق األوسط ووصفها بأنها »فرصة تاريخية«، 
وقال إن »مستقبلنا مرتبط بمستقبل المنطقة التي تشهد 

اآلن اضطرابات لم يسبق لها مثيل«.

9
ــــايـــو

م

مــــايـــو2
المتحدة على لسان رئيسها باراك أوباما مقتل  ] أعلنت الواليات 
زعيم تنظيم »القاعدة« أسامة بن الدن. وتمكنت أميركا بعد 10 أعوام 
قرب  باكستانية  مدينة  في  الدن  بن  مخبأ  تحديد  من  الجهود،  من 
أن تعقب عمالء  بعد  مقتله، وذلك  إلى  أدت  بغارة  آباد وقامت  إسالم 

االستخبارات األميركية مرساالً كان محل ثقة لدى بن الدن.
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أردوغان يحقق فوزًا كبيرًا
في االنتخابات التشريعية التركية

إصابة الرئيس اليمني في محاولة اغتيال 

»الجنائية الدولية«: مذكرة توقيف بحق القذافي إسرائيل تقتل 20 متظاهرًا في الجوالن وتجرح 325

»محكمة الحريري« تسلم القرار االتهامي

التشريعية  في االنتخابات  كبيراً  العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فوزاً  ] حقق حزب 
وفق نتائج شملت القسم األكبر من بطاقات االقتراع.

في  عديدة  بجروح  صالح  عبداهلل  علي  اليمني  الرئيس  أصيب   [
صالة  بعد  الرئاسي  القصر  على  هجوم  في  جسمه  أنحاء  مختلف 
الجمعة. وقال الرئيس اليمني  إن الهجوم نفذه خصومه القبليون الذين 
مسئولين  أربعة  ونقل  القانون«.  عن  خارجة  »عصابة  بأنهم  وصفهم 
يمنيين كبار بينهم الرئيس ورئيس الوزراء الذين أصيبوا في القصف 
وقاد  العالج،  لتلقي  السعودية  إلى  صنعاء،  في  الرئاسي  القصر  على 

اليمن نائب الرئيس عبدربه منصور هادي لعدة أشهر.

القذافي  معمر  العقيد  بحق  توقيف  مذكرة  إصدار  الدولية  الجنائية  المحكمة  أعلنت   [
بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.

] أطلق الجيش اإلسرائيلي النار على مئات من المتظاهرين حاولوا عبور الحدود مع 
إسرائيل في هضبة الجوالن السورية المحتلة إحياًء لذكرى النكسة، ما أدى إلى مقتل 20 

شخصاً وإصابة 325 آخرين وفق وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا(.

يـــونــيـــــو5

يـــونــيـــــو30

يـــونــيـــــو27

يـــونــيـــــو12

»األطلسي« يقصف طرابلس
] قصفت قوات حلف شمال األطلسي مدينة طرابلس بعد ساعات 
في  المتمردين  بقادة  وليام هيغ  البريطاني  الخارجية  لقاء وزير  من 

] َسّلمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القرار االتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء 
السابق رفيق الحريري إلى لبنان متضمناً 4 مذكرات توقيف بحق لبنانيين ينتمون إلى حزب 
اهلل، فيما تجنبت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري أية إشارة إلى التزام بالتعاون مع المحكمة.

يـونــيـــو6

3
ــيـــو

يـون

»القاعدة« يعلن تولي الظواهري
قيادته خلفًا لبن الدن

] أعلن تنظيم »القاعدة« في بيان نشر على 
قيادته  الظواهري  أيمن  تولي  جهادية  مواقع 
عملية  في  قتل  الذي  الدن  بن  ألسامة  خلفاً 

أميركية مطلع مايو/ أيار 2011.

يـونــيـــو16

جنوب السودان... ميالد الدولة 193 في العالم
] أعلن رئيس البرلمان السوداني الجنوبي رسمياً استقالل جنوب 
إثر  )الدولة 193(  العالم  في  أحدث دولة  النور  بذلك  لترى  السودان، 

تقسيم أكبر بلد في إفريقيا من حيث المساحة.

7
يولـــيو
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اغتيال عالم نووي إيراني في طهران

مبارك على سرير خلف القضبان

»شغب لندن«

الرئيس اليمني يتحدى الحروق
البالغة ويظهر في التلفزيون

ا اغتيل في العاصمة طهران. ا إيرانًيّ ] أفادت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية بأن عالًما نووًيّ
وأضافت الوكالة أن اغتيال العالم النووي وقع »أمام منزله.. وأصيبت زوجته أيضاً«، ونقلت 
وكالة أخرى عن قائد الشرطة في طهران أن العالم النووي اإليراني واسمه داريوش رضائي 
قتل وجرحت زوجته أمام منزله بعد إطالق النار عليهما من قبل شخصين كانا يركبان دراجة 

نارية ثم الذا بالفرار. ونقلت بعد ذلك زوجة العالم النووي الى المستشفى.

المصري حسني مبارك -الذي حكم مصر بال منازع طوال ثالثة عقود  الرئيس  َمُثَل   [
قبل أن يسقط في 11 فبراير/ شباط- أمام محكمة جنايات القاهرة. وبدأت جلسة المحاكمة 
التاريخية التي عقدت في أكاديمية الشرطة بمنطقة التجمع الخامس شرق العاصمة، ومثل 

مبارك في قفص االتهام على سرير طبي نقال غير أنه بدا في كامل وعيه.

وامتدت  لندن  توتنهام شمالي  أغسطس/ آب  2011 من   6 في  االحتجاجات  انطلقت   [
لتشمل مناطق مختلفة في المملكة المتحدة. وشملت األحداث اضطرابات عامة وعلى نطاق 
واسع بما فيها عمليات نهب وهجمات بهدف الحرق العمد والسطو والسرقة وأعمال شغب 
متفرقة أخرى. وسبب االحتجاجات كان إطالق النار على مارك دوغان البالغ 29 عاًما من 

قبل شرطة العاصمة ما أدى إلى مصرعه.

التلفزيون  إصابته، على  منذ  األولى  للمرة  اليمني علي عبداهلل صالح  الرئيس  ] ظهر 
إلى  فيها  دعا  الشعب  إلى  كلمة  ووّجه  واليدين،  الوجه  في  بالغة  بحروق  مصاباً  اليمني 
الحوار والمشاركة. وبدا صالح محروق الوجه تماماً، وكان يرتدي جلباباً أبيض بدت يداه 

من تحته مضمدتين بشكل كامل، كما اعتمر كوفية إلخفاء حروق فروة الرأس.

يــولــــيـــــــو7

يــولــــيـــــــو23

البحرية اإلسرائيلية تسيطر على سفينة »الكرامة«
] سيطرت البحرية اإلسرائيلية على سفينة فرنسية كانت متوجهة 
إلى غزة لكسر الحصار البحري اإلسرائيلي المفروض على القطاع، ما 
أنهى مبادرة استمرت نحو ثالثة أسابيع لمنع سفن تحمل مساعدات 

إنسانية من الوصول إلى غزة.

أغـــســطـــس3

أغـــســطـــس6
19

يولـــيو

هروب القذافي
الزعيم  اختفى   [
القذافي  معمر  الليبي 
لمدة  ليبيا  حكم  الذي 
وخلفت  عــامــاً.   42
الجوية  الضربات 
لحلف شمال األطلسي 
)الناتو( دماراً واضحاً 
العزيزية«،  »باب  في 
قوات  فر معظم  بينما 
أو  األمنية  القذافي 
للقوات  استسلموا 
طرابلس.  دخلت  التي 
للمرة  الثوار  وسيطر 
األولى على العاصمة.

أغـــســطـــس22
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تركيا تطرد السفير اإلسرائيلي

متظاهرون مصريون يقتحمون
السفارة اإلسرائيلية في القاهرة

أردوغان من القاهرة: استمعوا لمطالب الشعوب

السفير  بطرد  »قانونياً«  اعتبر حصار غزة  الذي  األممي  التقرير  على  تركيا  احتجت   [
العسكرية مع إسرائيل. من جهتها، كررت  االتفاقات  أنقرة، وتجميد جميع  اإلسرائيلي في 
إلى غزة في  الذي كان متوجهاً  المساعدات  االعتذار عن مهاجمة أسطول  إسرائيل رفضها 
)مايو/ أيار 2010( في عملية رمزية لكسر الحصار اإلسرائيلي، والذي راح ضحيته ثمانية 

أتراك وأميركي من أصل تركي.

] حطم متظاهرون أقساماً من الجدار الذي أقامته السلطات المصرية قبل فترة قصيرة 
لحماية السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، وكان نحو ألف متظاهر تجمعوا أمام المبنى الذي 
يضم السفارة اإلسرائيلية وباشروا بهدم الجدار بالمطارق والقضبان الحديد من دون أن 

تتدخل الشرطة العسكرية التي كانت على مقربة من المكان.

] ألقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خطاباً تاريخياً في الجامعة العربية 
بالقاهرة أمام وزراء الخارجية العرب، مطالباً الحكومات باالستماع إلى شعوبهم، ومديناً 

من يقمعون »بالقوة المطالب المشروعة«.

تفجير يستهدف مقر األمم المتحدة 
بنيجيريا ويوقع 18 قتياًل

أبوجا  في  المتحدة  االمم  مقر  استهدف  انتحاري  تفجير  أوقع   [
بالمبنى  كبرى  أضراراً  وألحق  جرحى  وثمانية  األقل  على  قتياًل   18
الفيدرالية  الذي علق فيه موظفون، كما أعلنت الشرطة في العاصمة 

26
أغسطس

سبــتــمـــــــبر2

سبــتــمـــــــبر9

سبــتــمـــــــبر13

مقتل برهان الدين رباني 
في هجوم انتحاري

الدين  برهان  أن  األفغانية  الشرطة  أعلنت   [
رباني )الرئيس األفغاني السابق الذي يقود جهود 
انتحاري  فّجر  عندما  ُقتل  أفغانستان(  في  السالم 
في  يخبئها  كان  ناسفة  عبوة  »طالبان«  حركة  من  سبتمـــبر20

25 ألف شخص ضحايا الحرب في ليبيا

عبدالجليل: 25 ألف شخص قتلوا في ليبيا
ص  ] قال رئيس المجلس الوطني االنتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل أمام اجتماع ُخِصّ
للموضوع الليبي إن 25 ألف شخص على األقل قتلوا في االنتفاضة الشعبية ضد الزعيم 

الليبي الفاّر معمر القذافي كما ُجرح 50 ألفاً آخرون.

اجتماع  أمام  عبدالجليل  مصطفى  الليبي  االنتقالي  الوطني  المجلس  رئيس  كشف   [
لالمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  هامش  على  نيويورك  في  الليبي  للموضوع  ص  ُخِصّ
المتحدة إن 25 ألف شخص على األقل قتلوا في االنتفاضة الشعبية ضد الزعيم الليبي 
أوباما  باراك  األميركي  الرئيس  أثنى  فيما  آخرون،  ألفاً  القذافي كما ُجرح 50  الفاّر معمر 

خالل لقائه عبدالجليل على تضحيات الشعب الليبي.
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مقتل العولقي إثر غارة أميركية في اليمن

ت ساعة عباس: دَقّ
»الربيع الفلسطيني« لنيل االستقالل

العاهل األردني يكلف الخصاونة 
بتشكيل حكومة جديدة

اإلفراج عن الدفعة األولى
من األسرى الفلسطينيين مقابل شاليط

مقتل معمر القذافي على يد »الثوار«

ولي العهد السعودي 
في ذمة اهلل

الفلسطيني  الشعب  لينال  قد حان  الوقت  إن  الفلسطيني محمود عباس  الرئيس  قال   [
قدم  البشر. كما  أبناء  التمتع بوقائع حياة عادية كغيره من  استقالله، وممارسة حقه في 

لألمين العام لألمم المتحدة طلب العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية.

]  أفاد مصدر رسمي أردني بأن العاهل األردني، الملك عبد اهلل الثاني كلف القاضي في 
لمعروف  خلفاً  بتشكيل حكومة جديدة  الخصاونة  في الهاي، عون  الدولية  العدل  محكمة 
البخيت الذي قدم استقالته. وقالت مصادر برلمانية إن 61 نائباً وقعوا على رسالة وجهت 

للملك »تنتقد« أداء رئيس الوزراء، على الرغم من أن البرلمان غير منعقد.

]  عاد الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في قطاع غزة منذ أكثر من 5 سنوات 
إلى إسرائيل بينما أطلق سراح 477 أسيراً فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة في 

إطار عملية تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(.

حكم  الذي  القذافي  معمر  العقيد  قتل    [
ليبيا لمدة 42 عاماً بيد من حديد في مسقط 
المجلس  مقاتلي  أيدي  على  سرت  رأسه 
الوطني الليبي الذين سيطروا على المدينة 
وأكد  الضارية.  المعارك  من  أسابيع  بعد 
القائد الميداني للمنطقة الجنوبية في سرت، 
كان  المخلوع  الليبي  الزعيم  أن  ليث  محمد 
وقال  الفرار.  محاولته  أثناء  وقتل  مسلحاً 
جيب  سيارة  داخل  »كان  القذافي  إن  ليث 
فخرج  النار  الثوار  عليها  أطلق  كرايزلر 
منها وحاول الفرار، وهرب ليدخل في حفرة 
النار،  الثوار  عليه  أطلق  االختباء.  محاوالً 
كالشنيكوف  يده  في  يحمل  وهو  فخرج 
عليه  وأطلقوا  مسدساً،  األخرى  اليد  وفي 
وقتل  الرجل  وفي  الكتف  في  فأصيب  النار 
للمنطقة  الميداني  القائد  وأكد  األثر«.  على 
الزعيم  أن  ليث  محمد  سرت،  في  الجنوبية 
أثناء  وقتل  مسلحاً  كان  المخلوع  الليبي 
محاولته الفرار. وقال ليث إن القذافي »كان 
عليها  أطلق  كرايزلر  جيب  سيارة  داخل 
و  الفرار،  وحاول  منها  فخرج  النار  الثوار 
االختباء.  محاوالً  حفرة  في  ليدخل  هرب 
يحمل  وهو  فخرج  النار،  الثوار  عليه  أطلق 
األخرى  اليد  وفي  كالشنيكوف  يده  في 
يقول:  وهو  ويساراً  يميناً  تلفت  مسدساً، 
عليه  وأطلقوا  يحصل(،  )ماذا  فيه«  »شنه 
وقتل  الرجل  وفي  الكتف  في  فأصيب  النار 

على األثر«.

]  توفي ولي العهد السعودي وزير الدفاع 
في  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلطان  األمير 
يخضع  كان  إذ  نيويورك  مستشفيات  أحد 
الملكي  الديوان  وأعلن  فترة.  منذ  للعالج 
الملك  ينعى  والحزن  األسى  »ببالغ  بيان  في 
عبداهلل بن عبدالعزيز أخاه ولي عهده األمين 
الدفاع  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

األمير سلطان بن عبدالعزيز«.

] أعلنت السلطات اليمنية  مقتل الناشط المتطرف األميركي-
اليمني أنور العولقي المرتبط بتنظيم »القاعدة« والمالحق من قبل 
الواليات المتحدة التي أكدت مقتله لكن من دون توضيح الظروف.

سبتمـــبر30

سبــتــمـــــــبر23

أكـــتوبر17

18
ــــتـــوبـــر

أكـ

أكـــــتـــوبـــر20

أكـــتوبر22
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األمير نايف ولّيًا للعهد في السعودية
السعودي  العاهل  أعلن    [
مساء  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك 
نايف  األمير  الداخلية  تعيين وزير 
مع  بن عبدالعزيز ولي عهد جديداً 
وذلك  الداخلية  بحقيبة  احتفاظه 
بعد أسبوع من وفاة األمير سلطان.

وأفاد بيان للديوان الملكي أن الملك 
تعيين  البيعة  هيئة  وأبلغ  »قرر 
ونائباً  للعهد  ولّياً  نايف  األمير 
ووزيراً  الــوزراء  مجلس  لرئيس 

للداخلية«. فيضانات تايلند تحصد أرواح 356 شخصًا

زلزال ُمدّمر يضرب شرق تركيا

اإلفراج عن 25 مصريًا مقابل إسرئيلي واحد

أمير الكويت يأمر بالحزم غداة اقتحام مجلس األمة 

»اإلسالميون« يسيطرون على انتخابات تونس

]  تعرضت سبعة أحياء بالعاصمة التايلندية )بانكوك( إلى غمر جزئي بما يصل إلى 
30 سنتيمتراً أو أكثر من المياه. وغمرت المياه بعض الطرق في منطقة دون موانج شمال 
بانكوك حيث أصبح مشهد الزوارق الصغيرة في الممرات شائعاً مثل السيارات. وارتفعت 
المياه إلى مستوى ارتفاع إطارات السيارات إال أن المطار المحلي ال يزال يعمل. وعلى بعد 
كيلومترات قليلة في اتجاه الجنوب الغربي من وسط المدينة، يجرى استخدام معدات ثقيلة 

لتعزيز الحواجز على قناة تتقاطع مع طريق اتانا تشانج الرئيسي.

معاهد  أحد  أبدى  بينما   ، تركيا  شرق  درجات   7.3 قوته  بلغت  قوي  زلزال  ضرب    [
رصد الزالزل خشيته من أن يكون نحو ألف شخص قد دفنوا تحت أنقاض عشرات األبنية 
إلى  أن »خمسمئة  للصحافيين  اسطنبول  في  الزالزل  في رصد  وقدر مسئولون  المنهارة. 

ألف شخص قد يكونون قتلوا نتيجة الزلزال«.

قادماً  مصرياً  سجيناً   25 مصر  دخل    [
في  هلل  شكراً  بعضهم  وسجد  إسرائيل،  من 
يحمل  إسرائيلياً  شمل  سجناء  تبادل  نطاق 
الجنسية األميركية استقل طائرة في طريقه 
مبادلة  على  إسرائيل  ووافقت  أبيب.  تل  إلى 
السجناء المصريين بإيالن جرابل )27 عاماً( 
حزيران  يونيو/  في  مصر  احتجزته  الذي 
ومراقبة  عمالء  لتجنيد  بالسعي  التهامه 
أطاحت  التي  الشعبية  االنتفاضة  تطورات 
كان  الذي  مبارك  حسني  السابق  بالرئيس 

حليفاً إلسرائيل والواليات المتحدة.

]  أمر أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح قوات الحرس الوطني واألجهزة التابعة 
لوزارة الداخلية بأخذ كل التدابير للحفاظ على أمن واستقرار الكويت بكل حزم غداة اقتحام 
آالف المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس األمة الكويتي )البرلمان( للمطالبة 
عن  المسئولين  بمالحقة  الداخلية  وزارة  الوزراء  مجلس  كلف  كما  الوزراء.  رئيس  بإقالة 
اقتحام البرلمان. وكان آالف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة، اقتحموا مساء أمس 
الرئيسية حيث  القاعة  الكويتية ودخلوا  العاصمة  األمة في  )األربعاء( مبنى مجلس  األول 

رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق.

]  أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس في أولى النتائج الجزئية تقدم 
حزب النهضة اإلسالمي، بفارق كبير على أقرب منافسيه، إذ حصل على 24 من 62 مقعداً 

في تسع دوائر انتخابية في سبع مناطق بينها صفاقس ثاني أكبر مدن البالد.

أكـــــتـــوبـــر23

أكـــــتـــوبـــر23

أكـــــتـــوبـــر25

أكـــتوبر27

أكـــتوبر27

نــوفـــمــــبـــر17
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فوز »العدالة والتنمية اإلسالمي«
في االنتخابات التشريعية بالمغرب

وزراء الخارجية العرب 
يفرضون عقوبات ضد سورية

في  فاز  المعتدل  اإلسالمي  والتنمية  العدالة  حزب  أن  المغربية  الحكومة  أعلنت    [
االنتخابات التشريعية التي نظمت الجمعة.وأكد وزير الداخلية، طيب شرقاوي في مؤتمر 
أكبر عدد من  الـ 395، وهو  البرلمان  من مقاعد  الحزب حصل على 80 مقعداً  أن  صحافي 

المقاعد التي يحصل عليها أي حزب في االنتخابات.

]  أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 
أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات االقتصادية ضد الحكومة السورية 
العربية  الدول  إلى  السوريين  والمسئولين  الشخصيات  كبار  سفر  »منع  رأسها  على 
الجامعة  فيها  التي تفرض  األولى  المرة  العربية«. وهذه هي  الدول  وتجميد أرصدتهم في 

العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.

القبض على سيف اإلسالم القذافي

صالح يوقع المبادرة الخليجية
و »الشباب« يصرون على محاكمته

مصر تنتخب للمرة األولى بعد سقوط مبارك

القذافي،  العالقي أن سيف اإلسالم  الليبي محمد  العدل وحقوق اإلنسان  ]  أعلن وزير 
آخر أبناء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الفاريَن والمطلوب لدى المحكمة الجنائية 
الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، »اعُتقل في جنوب ليبيا«.وفي مؤتمر صحافي 
»قبضوا على  إن رجاله  الطيب  الزنتان« بشير  في  الثوار  قائد »عمليات  قال  في طرابلس 

سيف اإلسالم مع ثالثة من مساعديه في منطقة أوباري«.

]  وقع الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح في الرياض المبادرة الخليجية لنقل السلطة 
في اليمن ما يفتح الباب أمام نهاية األزمة الحادة التي يشهدها هذا البلد منذ أكثر من عشرة 
أشهر. ووقع صالح على المبادرة بحضور الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، كما وقع عليها وزير 
الخارجية اإلماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد لكون بالده ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون 
الخليجي. إلى ذلك أكد الشباب المحتجون المعتصمون في ساحة التغيير في صنعاء أمس 
رفضهم التفاق نقل السلطة في اليمن وإصرارهم على محاكمة الرئيس علي عبداهلل صالح، 

بحسب ما أفاد المسئول اإلعالمي في اللجنة التنظيمية لشباب الثورة السلمية.

على  االقبال  أن  إبراهيم  عبدالمعز  المصرية  لالنتخابات  العليا  اللجنة  رئيس  أعلن    [
على  أقبلت  والحمد هلل  الناس  أن  »فوجئنا  إبراهيم:  وقال  المتوقع«.  من  »أكبر  االنتخابات 
خالل  أمنية«  مشكالت  تحدث  »لم  أنه  وأضاف  المتوقع«.  من  وأكثر  بكثافة  االنتخابات 
عمليات االقتراع األول من نوعه بعد سقوط مبارك. ومنذ الصباح الباكر، تشكلت طوابير 
طويلة أمام مراكز االقتراع وخصوصاً في القاهرة واإلسكندرية )ثاني مدن البالد( اللتين 
يناير/  منتصف  في  ستنتهي  التي  الشعب  مجلس  انتخابات  من  األولى  المرحلة  تشملهما 
كانون الثاني. وأعرب ناخبون كثيرون عن سعادتهم بأنهم سيتمكنون من اختيار نوابهم 

من خالل انتخابات يكون لصوتهم فيها قيمة.

نــوفـــمــــبـــر26نــوفـــمــــبـــر19

نــوفـــمــــبـــر23

نــوفـــمــــبـــر28 تكليف الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة في مصر 
الممسك  العسكري  المجلس  كلف    [
المصري  الوزراء  رئيس  البالد  في  بالسلطة 
بتشكيل  عاماً(   79( الجنزوري  كمال  السابق 
شرف  عصام  لوزارة  خلفاً  جديدة؛  حكومة 
ضغط  تحت  األسبوع  مطلع  استقالت  التي 
تظاهرات الشباب في ميدان التحرير. وأعرب 
الممسك  المسلحة  للقوات  األعلى  المجلس 
الشديد«  »اعتذاره  عن  مصر  في  بالسلطة 
التي  التظاهرات  خالل  »شهداء«  لسقوط 
والتي  الماضي  السبت  منذ  البالد  تشهدها 
بـ  متعهداً  األقل،  على  قتياًل   35 خاللها  سقط 

»التحقيق السريع« فيها. نوفمبر24

نوفمبر27
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الكويت: وزير الدفاع يقود الحكومة الجديدة

إيران تعلن إسقاطها طائرة تجسس أميركية

مقتل 60 في هجوم دموي
استهدف مراسم »عاشوراء« في كابول

نتائج انتخابات روسيا تؤكد تقدم الحزب الحاكم

األحمد  صباح  الشيخ  الكويت،  دولة  أمير  أصدر    [
الدفاع،  وزير  بتعيين  يقضي  أميرّياً  مرسوماً  الصباح 
الشيخ جابر مبارك الصباح رئيساً جديداً للوزراء خلفاً 
للشيخ ناصر المحمد األحمد. وأفادت محطة التلفزيون 
مبارك  الشيخ جابر  بتعيين  أميرّياً صدر  »مرسوماً  أن 
الذي  ناصر  الشيخ  من  بدالً  للوزراء«  رئيساً  الصباح 

قدم استقالته إثر ضغوط مارستها المعارضة.

أسقطت  ايران  إن  تحدده  لم  عن مصدر عسكري  نقاًل  اإليرانية  »العالم«  قناة  قالت    [
طائرة أميركية من دون طيار من طراز )آر كيو 170( في شرق البالد. ولم توضح القناة 
على  »استولت«  المسلحة  القوات  أن  ذكرت  لكنها  الطائرة،  هذه  إسقاط  مكان  أو  تاريخ 

الطائرة »بعد تعرضها ألضرار طفيفة«.

المئات  تجمع  إذ  )كابول(  األفغانية  العاصمة  بوسط  مزاراً  انتحاري  مفجر  هاجم    [
إلحياء يوم عاشوراء ما أسفر عن سقوط 54 قتياًل على األقل في عنف طائفي غير مسبوق 
بعد يوم من تعهد الغرب بدعم طويل المدى الفغانستان بعد انسحاب القوات الغربية من 
البالد. وجاهدت الشرطة واألطباء إلحصاء عدد القتلى في واحد من أكثر الهجمات دموية 
منذ سقوط حكومة »طالبان« العام 2001. ونفت طالبان مسئوليتها عن الهجوم. وتناثرت 
أشالء الجثث والدماء في الشارع بعد االنفجار الذي وقع في قلب مدينة كابول القديمة حيث 

تجمع المئات لالحتفال بعاشوراء.

]  صرح مسئولو انتخابات روس بأن الحزب الحاكم في روسيا 
سيحتفظ بسيطرة قوية على البرلمان على رغم الهامش الطفيف الذي 
االنتخابات. في  األصوات  من  المئة  في  الخمسين  نسبة  عن  يفصله 

إن  تشوروف  فالديمير  لالنتخابات،  المركزية  اللجنة  رئيس  وقال 
ميدفيديف  دميتري  الرئيس  يتزعمه  الذي  المتحدة«  »روسيا  حزب 
حصل على نسب 54, 49 في المئة من األصوات، وهي كافية لحصول 
بعد  مقعداً،   450 من  المكون  البرلمان  في  مقعداً   238 على  الحزب 
احتساب حصته من مقاعد األحزاب التي لم تنجح في الحصول على 

نسبة 7 في المئة للتمثيل في مجلس النواب ) مجلس الدوما(.

متظاهرون يقتحمون السفارة البريطانية في طهران
العلم  ونزعوا  طهران  في  البريطانية  السفارة  حرم  المتظاهرين  عشرات  دخل    [
البريطاني ورفعوا العلم اإليراني مكانه. وتسلق المتظاهرون - الذين كانوا يحتجون على 
السفارة  حديقة  جدار   - النووي  برنامجها  بسبب  إيران  ضد  لندن  أقرتها  التي  العقوبات 
وحطموا نوافذ المبنى قبل أن يدخلوه ويلقوا أشياًء من داخله. وأعربت وزارة الخارجية 
المقبول الذي قام به عدد صغير من المتظاهرين  اإليرانية فيه عن »أسفها للتصرف غير 

على رغم جهود الشرطة«.

نــوفـــمــــبـــر29

نوفمبر30

ديســـمـــــــبر4

ديســـمـــــــبر6

ديسمبر5

اليمن: حكومة جديدة ترأسها المعارضة
هادي  منصور  ربه  عبد  اليمني  الرئيس  نائب  أصدر    [
برئاسة  اليمنية  الوطني  الوفاق  حكومة  بتشكيل  مرسوماً 
بين  وبالمناصفة  باسندوة  سالم  محمد  المعارض  القيادي 
المبادرة  اتفاق  بموجب  وذلك  والمعارضة،  الحاكم  الحزب 
األنباء  وكالة  ونشرت  اليمن.  في  السلطة  النتقال  الخليجية 
المؤلفة  الحكومة  تشكيلة  تضمن  الذي  المرسوم  نص  اليمنية 
ينتمون  وزيراً  و34  المعارض،  رئيسها  بينهم  عضواً   35 من 
اللقاء  وأحزاب  جهة،  من  وحلفائه  الحاكم  الحزب  إلى  مناصفة 

المشترك من جهة أخرى. 

ديسمبر7
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العاهل السعودي يـدعو التحاد خليجي واحد

الناشط الحقوقي منصف المرزوقي رئيسًا لتونس

آخر قافلة للقوات األميركية تغادر العراق 

مقتل أكثر من 500 شخص في فيضانات الفلبين

الموت يغّيب زعيم كوريا الشمالية
بعد 17 عامًا من »القبضة الحديد«

سورية توقع بروتوكول المراقبين العرب

مجلس  دول  قادة  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  عبداهلل  الملك  السعودي  العاهل  دعا    [
ذلك  جاء  التعاون«.  من  بدالً  الشر  لدفع  واحد  كيان  في  »االتحاد  إلى  الخليجي  التعاون 
خادم  وقال  الرياض.  احتضنها  التي   32 الـ  الخليجية  القمة  افتتاح  بمناسبة  كلمته  في 
اليقظة وزمن يفرض علينا  اليوم في ظل تحديات تستدعي  الشريفين: »نجتمع  الحرمين 
وحدة الصف«، وأضاف »نحن مستهدفون في أمننا واستقرارنا وعلينا أن نكون على قدر 

المسئولية ألوطاننا«.

تشرين  أكتوبر/   23 انتخابات  عن  المنبثق  التأسيسي،  الوطني  المجلس  انتخب    [
األول الماضي، الناشط الحقوقي والمعارض التونسي منصف المرزوقي )66 عاماً( رئيساً 
زين  المخلوع  التونسي  الرئيس  نظام  مع  مريراً  صراعاً  المرزوقي  وخاض  للجمهورية، 

العابدين بن علي.

]  غادر آخر الجنود األميركيين العراق بعد نحو تسع سنوات من بداية الحرب، وكان 
جنود اللواء الثالث من فرقة سالح الفرسان األولى آخر من اجتاز الحدود العراقية الكويتية.
يبعد  متنها 500 جندي معسكراً  تحمل على  آليات  الذي ضم 110  األخير  الموكب  وغادر 
وعبر  الشائكة،  األسالك  لفته  الذي  الكويتي  العراقي  الحدودي  المعبر  عن  كلم   350 نحو 
الحدودي  المعبر  تجتاز  األميركية  اآلليات  آخر  وبدأت  أخرى.  حركة  أي  من  خالية  طريقاً 
وسط تصفيق وصيحات الجنود، قبل أن تسدل بعد ثماني دقائق من ذلك الستار على أكثر 

الحروب األميركية إثارة للجدل.

]  ذكرت مصادر فلبينية، أن أكثر من 500 شخصاً قتلوا وفقد ما يزيد على 500 آخرين 
أجبر  الذي  األمر  أرضية  وانهيارات  سيوالً  محدثاً  الفلبين  جنوب  إعصار  ضرب  بعدما 
تصل  برياح  المحمل  »واشي«  اإلعصار  وضرب  منازلهم.  من  الفرار  على  اآلالف  عشرات 
سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة جزيرة مينداناو الغنية بالموارد الطبيعية في وقت 
متأخر ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة تسببت في توقف بعض رحالت الطيران الداخلية 

وانقطاع الكهرباء عن مساحات واسعة من البالد.

]  أعلنت وسائل اإلعالم الرسمية الكورية الشمالية أن 
منذ  يعاني  الذي  جونغ-إيل  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم 
وأن  عاماً   69 عن  رحل  متدهور،  صحي  وضع  من  سنوات 
كيم  وحكم  له.  خلفاً  اختير  جونغ-أون  كيم  األصغر  نجله 
 .1994 منذ  حديد  من  بقبضة  الشمالية  كوريا  جونغ-إيل، 
تجربة  الشمالية  كوريا  أجرت  الوفاة  إعالن  مع  وتزامناً 
كما  الشرقي  ساحلها  قبالة  المدى  قصير  صاروخ  إطالق 

أفادت وكالة »يونهاب« الكورية الجنوبية.

المراقبين  القانوني ومهام بعثة  المحدد لإلطار  البروتوكول  القاهرة  ]  وقعت سورية 
الحكومة  عن  ووقع  العربي.   نبيل  العربية،  للجامعة  العام  األمين  أعلن  الذين  العرب 
العام،  األمين  نائب  العربية  الجامعة  وعن  المقداد  فيصل  الخارجية  وزير  نائب  السورية 

أحمد بن حلي في حضور العربي.

ديســـمـــــــبر12

ديســـمـــــــبر18

ديســـمـــــــبر17

غرق مركب يقل 250 مهاجرًا أفغانّيًا 
وإيرانّيًا قبالة سواحل إندونيسيا

]  غرق مركب قديم يقل نحو 250 أفغانياً وإيرانياً قبالة جزيرة جاوا 
اإلندونيسية ما تسبب على األرجح بمقتل معظم هؤالء المهاجرين الذين 
كانوا يحلمون بالوصول إلى أستراليا. وتأتي هذه الكارثة الجديدة بعد 
أثارت  أستراليا،  إلى  متوجهاً  كان  للمهاجرين  آخر  مركب  غرق  من  سنة 
التي  المهاجرين  لمساعدة  األسترالية  الجمعيات  لدى  استنكار  موجة 

تعترض على سياسة البالد في مجال الهجرة..

18

سمبر
دي

19

سمبر
دي
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يــنــايـــــــــــر14

يــنــايـــــــــــر29

مشاركة تاريخية عالمية لليد البحرينية

 اليد األهالوية بطلة الخليج

فضية أندية طائرة الخليج محرقية

إنجاز مزدوج لمنتخب اليابان لكرة القدم

لمنتخب  التاريخية  األولى  المشاركة  للرجال 2011  اليد  لكرة  العالم  ] شهدت بطولة 
البطولة  الثالث في  المركز  الذي حقق  اإلسباني  المنتخب  أمام  إذ لعب  الوطني،  البحرين 

خلف المنتخبين البطل فرنسا والوصيف الدنمارك.

النهائية لبطولة  المباراة  القطري في  الريان  اليد على فريق  فاز فريق األهلي لكرة   [
البطولة  عرش  على  نفسه  ليتوج  الذهبية  الميدالية  وخطف  اليد  كرة  ألندية  الخليج 

بتحقيقه اللقب الخليجي 8 مرات.

الخليجية  األندية  بطولة  في  الفضية  الميدالية  الطائرة  للكرة  المحرق  فريق  حقق   [
بعد خسارته في النهائي من الريان القطري )1/3(، إذ أقيمت البطولة في الدوحة القطرية.

] حقق المنتخب الياباني لكرة القدم إنجازاً مزدوجاً بفوزه بلقب كأس أمم آسيا 2011 
وانفراده بالرقم القياسي بأربعة ألقاب بعدما توج بطال للنسخة الخامسة عشرة بفوزه 

على أستراليا 1/صفر في المباراة النهائية على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

فـــــبــرايـــــر20

ذهبية بحرينية لناشئي الطاولة
] حقق المنتخب البحريني للناشئين لكرة الطاولة ذهبية مسابقة الزوجي عبر الثنائي 
محمد بوشليبي ولؤي جمال بعد فوزه المستحق على المنتخب اإلماراتي في البطولة التي 

احتضنها االتحاد البحريني لكرة الطاولة.

يــولــــيـــــــو27

مــــــــــــــارس20

منتخب ناشئي الطائرة أبطال العرب
] حقق منتخب الناشئين البحريني للكرة الطائرة لقب البطولة العربية التي أقيمت في 

مصر بعد فوزه في جميع مبارياته خالل البطولة وآخرها كان على المنتخب التونسي.

يــولــــيـــــــو27



85
العدد 3403 األحد 1 يناير 2012 الموافق 7 صفر 1433هـ

Sunday  1 January 2012, Issue No. 3403

مشاركة مشرفة لمنتخب الناشئين ببطولة العالم لكرة اليد

مشاركة مشرفة لمنتخب الناشئين ببطولة العالم لكرة اليد

] شهدت بطولة العالم لكرة اليد للناشئين 2011 التي احتضنتها العاصمة األرجنتينية 
)بيونس آيرس( المشاركة األولى التاريخية للمنتخب البحريني والتي جاءت مشرفة فقد 

تعادل مع المنتخب السويدي )27/27( في انطالق البطولة

فضية سلة شباب الخليج بحرينية
يــولــــيـــــــو29

أغـــســطـــس11

أغـــســطـــس13

وصافة أوروبية لفريق القدرة الملكي
الثاني  المركز  البحريني للقدرة إنجازاته األوروبية بتحقيقه  الملكي  الفريق  ] واصل 

في بطولة كومبيان التي احتضنتها فرنسا.

منتخب ناشئي الطائرة أبطال الخليج
] حقق منتخب الناشئين البحريني للكرة الطائرة لقب البطولة الخليجية التي احتضنتها 

البحرين بعد فوزه في جميع مبارياته خالل البطولة وبنتيجة واحدة كانت )3/صفر(.

سبــتــمـــــــبر15

برونزية العرب لسيدات البحرين

فضية وبرونزية خليجية للبولنج

] ظفرت فتيات منتخبنا الوطني لكرة القدم بالميدالية البرونزية لبطولة غرب آسيا 
للسيدات بعد فوزهن على منتخب األردن بركالت الترجيح 4/3 بعد انتهاء الوقت األصلي 

بالتعادل السلبي من دون أهداف.

في  البولنج  لعبة  منافسات  وبرونزية  فضية  للبولنج  البحريني  المنتخب  أحرز   [
مسابقة الفردي التي أقيمت ضمن دورة األلعاب الخليجية األولى التي احتضنتها البحرين 

في الفترة من 11 حتى 22 أكتوبر/ تشرين األول 2011.

فضية لمنتخب ألعاب القوى المدرسية
متر   100  ×  4( سباق  في  الفضية  الميدالية  القوى  أللعاب  المدرسي  منتخبنا  ] حقق 
تتابع( في البطولة العربية المدرسية المقامة في المملكة العربية السعودية بعد منافسات 

مرتفعة المستوى بين الطلبة العرب المشاركين في البطولة.

أكـــــتـــوبـــر12

أكـــــتـــوبـــر6

أكـــــتـــوبـــر12

الميدالية  خسر  بعدما  الفضية  الميدالية  السلة  لكرة  للشباب  البحرين  منتخب  نال   [
الذهبية لصالح المنتخب السعودي بعد قرارات غريبة وظالمة من اللجنة المنظمة لبطولة 

الخليج لكرة السلة.
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منتخب اليد البحريني يحقق ذهبية دورة الخليج
] توج المنتخب الوطني لكرة اليد بالميدالية الذهبية لدورة األلعاب الخليجية األولى التي 
أقيمت في البحرين، وذلك بعدما تغلب على المنتخب القطري في المباراة النهائية بنتيجة 27/24.

جناحي يفوز ببرونزية أساتذة بولنج دورة الخليج
لمسابقة  البرونزية  بالميدالية  جناحي  محمد  للبولنج  البحرين  منتخب  العب  فاز   [
األساتذة التي أقيمت ضمن دورة األلعاب الخليجية األولى التي احتضنتها البحرين خالل 

شهر أكتوبر/ تشرين األول 2011.

ذهبية فرق الدراجات الهوائية بحرينية
إنجاز تاريخي لمنتخب الفتيات لكرة الطاولة

ذهبية زوجي بولنج دورة الخليج بحرينية

ذهبية فرق بولنج دورة الخليج بحرينية

في  البولنج  لعبة  منافسات  وبرونزية  فضية  للبولنج  البحريني  المنتخب  أحرز   [
مسابقة الفردي التي أقيمت ضمن دورة األلعاب الخليجية األولى التي احتضنتها البحرين 

في الفترة من 11 وحتى 22 أكتوبر/ تشرين األول 2011

] واصل منتخبنا الوطني للبولنج تألقه وتميزه في منافسات دورة األلعاب الرياضية األولى 
وأضاف ميدالية ذهبية أخرى في مسابقة الزوجي عبر البطلين يوسف فالح ومحمد جناحي.

] خطف منتخبنا الوطني للبولنج ذهبية منافسات مسابقة الفرق ضمن دورة األلعاب 
الرياضية األولى عبر نجومه فواز عبداهلل ومحمد سلطان ومحمد جناحي ويوسف فالح 

بعدما جمعوا 5248 نقطة.

] فاز المنتخب البحريني للدراجات الهوائية بذهبية سباق الفرق ضمن دورة األلعاب 
فيما  األول 2011،  أكتوبر/ تشرين  البحرين خالل شهر  التي احتضنتها  األولى  الخليجية 
إلى  البرونزية  الميدالية  ذهبت  بينما  الفضية،  الميدالية  على  اإلماراتي  المنتخب  حصل 

المنتخب السعودي.

أكـــــتـــوبـــر13

أكـــــتـــوبـــر12

أكـــــتـــوبـــر13

أكـــــتـــوبـــر13

أكـــــتـــوبـــر13

أكـــــتـــوبـــر16
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ذهبية بحرينية لفردي الدراجات بدورة الخليج

سامي الحداد يحقق لقب بطل أبطال العالم

فريق بني جمرة يحرز ذهبية دراجات األندية العربية

] توج البطل العالمي سامي الحداد بلقب بطل أبطال العالم لبناء األجسام في البطولة التي 
أقيمت في العاصمة الهندية مومبي في الفترة من 3 وحتى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

] أحرز نادي بني جمرة ممثل مملكة البحرين في البطولة العربية للدراجات الهوائية 
األندية المقامة في إمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات المركز األول بجدارة وذلك في سباق 

الفرق ضد الساعة والذي أقيم لمسافة 70 كيلومتراً.

أول ذهبية خليجية لمنتخبنا الكروي

ذهبية نصف ماراثون دورة الخليج للبحرين

منتخب البحرين يحرز ذهبية طائرة دورة الخليج

] أهدى الالعب سيدأحمد سيدخليل مملكة البحرين الميدالية الذهبية في سباق الفردي 
ضد الساعة ضمن منافسات دورة األلعاب الخليجية التي أقيمت على أرض البحرين خالل 

الفترة من 11 حتى 22 أكتوبر/ تشرين األول 2011.

] سجلت الكرة البحرينية إنجازها التاريخي األول بفوز منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم ببطولة مسابقة كرة القدم في ختام دورة األلعاب الخليجية التي احتضنتها البحرين 
خالل شهر أكتوبر/ تشرين األول 2011 وذلك بعد فوزه على المنتخب السعودي بثالثة 

أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

نصف  سباق  في  الذهبية  الميدالية  كامل  ياسين  خالد  البحريني  العداء  أحرز   [
البحرين  أرض  على  أقيمت  التي  الخليجية  األلعاب  دورة  منافسات  ضمن  الماراثون 
أنهى  أن  بعد  وذلك   2011 األول  تشرين  أكتوبر/   22 وحتى   11 من  الفترة  خالل 

1:06.04 ساعة. بلغ  زمن  في  السباق 

] توج منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بالمركز األول والميدالية الذهبية لدورة األلعاب 
الخليجية األولى التي أقيمت في البحرين خالل شهر أكتوبر/ تشرين األول 2011 وذلك بعدما 

فاز في جميع لقاءاته الخليجية الخمسة وآخرها كان على حساب المنتخب السعودي.

أكـــــتـــوبـــر21

أكـــــتـــوبـــر16
أكـــــتـــوبـــر22

أكـــــتـــوبـــر19

نــوفـــمــــبـــر17

نــوفـــمــــبـــر7
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البحرين تحقق برونزية
اإليبيه ببطولة الخليج للمبارزة

جناحي يحقق لقب الليزر في بطولة المملكة 

محمد سلمان يحقق برونزية بطولة الخليج للمبارزة

الفليت ريس  الليزر ستاندر في فئة  البحريني عبداهلل جناحي لقب  المتسابق  ] حقق 
الفترة من  ضمن بطولة المملكة الدولية للقوارب الشراعية التي احتضنتها البحرين في 

15 حتى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

] حقق النجم البحريني محمد سلمان برونزية مسابقة سالح اإليبيه للذكور فئة األشبال 
ضمن بطولة الخليج للمبارزة الثانية للعموم )رجال - سيدات( والرابعة لألشبال والناشئين 

التي احتضنتها البحرين خالل الفترة من 24 حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

ناشئات »أحمر الطائرة« بطالت للبطولة الخليجية

30 ميدالية ملونة لمنتخب الجيوجتسو

الدوي يخطف ذهبية دولية اسكتلندا للتايكواندو

] حقق المنتخب البحريني المركز الثالث بمسابقة سالح اإليبيه للفرق ضمن منافسات 
والناشئين  )رجال - سيدات( والرابعة لألشبال  للعموم  الثانية  للمبارزة  الخليج  بطولة 

خلف المنتخبين القطري والكويتي.
] حقق منتخب الناشئات ذهب البطولة الخليجية األولى لناشئات الكرة الطائرة التي 
أقيمت في دولة الكويت الشقيقة، وذلك بعدما قدمت العبات المنتخب األحمر أفضل العروض 

التي كانت كفيلة بأن يحققن االنتصار تلو اآلخر، وبنتيجة واحدة قوامها )3/صفر(.

في  ملونة  ميدالية   30 بتحقيقه  كبيراً  إنجازاً  للجيوجتسو  البحرين  منتخب  حقق   [
بطولة اإلمارات المفتوحة للجيوجتسو البرازيلية بالعاصمة )أبوظبي( والتي أقيمت خالل 

الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

بطولة  ذهبية  الدوي  عبداهلل  عيسى  الالعب  البحرينية  التايكواندو  نجم  خطف   [
بلغ  البطولة  بها  تميزت  واسعة  للتايكواندو وسط مشاركة  المفتوحة  الدولية  اسكتلندا 
عدد المشاركين فيها 260 العبا والعبة وتواجد 90 من مدربين وفنيين وإداريين يمثلون 

26 فريقا ومنتخبا.

نــوفـــمــــبـــر19

نــوفـــمــــبـــر26

نــوفـــمــــبـــر27

نــوفـــمــــبـــر25

نــوفـــمــــبـــر18

ديســـمـــــــبر1
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منتخب الطاولة يحرز برونزية زوجي الدورة العربية
الثانية  العربية  الدورة  في  مشواره  الطاولة  لكرة  الوطني  البحرين  منتخب  توج   [
عشرة التي أقيمت في العاصمة القطرية )الدوحة( ببرونزية مسابقة الزوجي بعد وصول 
الدور نصف  إلى  بوشليبي  بوحجي ومحمد  النجمين حمد  من  المكون  البحريني  الفريق 

النهائي.

ديســـمـــــــبر15

منتخب البولنج يظفر بذهبيتين في الدورة العربية

رماتنا يضعون البحرين في خانة الذهب العربي

نواعم الرماية يصيبون الذهب العربي

] أحرز منتخب البحرين للرماية المركز األول والميدالية الذهبية في مسابقة البندقية 
للفرق في دورة األلعاب العربية الثانية عشرة التي أقيمت في الدوحة، كما أضاف الرامين 
جمال السبأ وعبدالعزيز الرويعي فضية وبرونزية مسابقة البندقية الفردية، كما اضاف 
منتخبنا الوطني للرماية المكون من خالد عمر وعبدالماجد عبدالخالق وعشبان سليمان 
أحمد وعشبان  من خالد  المكون  للرجال  الوطني  منتخبنا  كما حقق  البرونزية،  الميدالية 

عيد وعبدالماجد عبدالخالق برونزية منافسات المسدس 25 متراً )مركزي(.

منافسات  الذهبية ضمن  الميدالية  الميدالية  للرماية  البحرين  منتخب سيدات  ] حقق 
الدورة العربية الثانية عشرة التي أقيمت في الدوحة، فقد أصاب منتخبنا للسيدات المكون 
من الالعبات عزة القاسمي، عائشة الصويلح ولولوة الزياني ذهبية مسابقة الفرق بندقية 

50 متراً رقود، كما حقق المنتخب فضية منافسات البندقية 50 مترا )3 أوضاع(.

منتخب الدراجات بطاًل لطواف الخليج

جناحي يحرز فضية أساتذة 
بولنج الدورة العربية

التي  العربية  الرياضية  األلعاب  بذهبية فرق خماسي دورة  للبولنج  منتخبنا  ] ظفر 
المنتخبات  على  تفوق  عندما   2011 األول  كانون  ديسمبر/   23 حتى  الدوحة  في  أقيمت 
المجموع  بطل  لقب  فالح  يوسف  منتخبنا  كما حقق العب  اقتدار،  بكل  المشاركة  العربية 

العام وليضم الذهبية الثانية للبحرين في البولنج.

الفرق  مسابقة  في  األول  المركز  الهوائية  للدراجات  الوطني  البحرين  منتخب  حقق   [
والتي  الهوائية  للدراجات  الرابع  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  طواف  منافسات  ضمن 
امتد لمسافة  العامرات بسلطنة عمان بسباق  التاسعة واألخيرة في والية  أقيمت جولته 

104 كيلومترات بمشاركة 36 دراجا.

جناحي  محمد  للبولنج  منتخبنا  العب  حقق   [
الختامي  اليوم  في  األساتذة  منافسات  فضية 
لمنافسات البولنج ضمن دورة األلعاب العربية التي 
الدوحة خالل شهر ديسمبر/ كانون األول  احتضنتها 

.2011

ديســـمـــــــبر6

ديســـمـــــــبر14

ديســـمـــــــبر12

ديســـمـــــــبر15

ديســـمـــــــبر13



العدد 3403 األحد 1 يناير 2012 الموافق 7 صفر 1433هـ
Sunday  1 January 2012, Issue No. 3403 90

البلوشي يحقق فضية تايكواندو الدورة العربية 

ذهبية و3 برونزيات لمنتخب قوى الرجال

فضية وبرونزية لمنتخب الجولف في الدورة العربية 

في  متر  آالف  متر وبرونزية سباق 5  آالف  ذهبية سباق 10  العداء محبوب حسن  ] حقق 
دورة األلعاب العربية التي أقيمت في الدوحة، كما حقق العداء حقق العداء طارق مبارك الميدالية 
البرونزية في سباق 3 آالف متر موانع، فيما حقق العداء شوقي جمال برونزية. سباق 10 آالف متر

منافسات  في  الفضية  الميدالية  العفنان  للجولف حمد  الوطني  منتخبنا  ] حقق العب 
فردي الجولف ضمن دورة األلعاب العربية التي أقيمت في قطر خالل شهر ديسمبر/ كانون 

األول 2011، كما حقق منتخبنا الميدالية البرونزية لمنافسات الفرق.

3 ذهبيات وفضيتان لقوى سيدات البحرين في الدورة العربية

الطائرة الشاطئية تحقق برونزية الدورة العربية

برشلونة بطل كأس العالم لألندية

] أحرز العب منتخبنا الوطني للتايكواندو عبدالكريم البلوشي الميدالية الفضية لوزن 
العاصمة  في  أقيمت  والتي  عشرة  الثانية  العربية  األلعاب  بدورة  كيلوغراماً   87 تحت 

القطرية )الدوحة( خالل شهر ديسمبر/ كانون األول 2011.

] حققت العداءة تاج بابا الميدالية الذهبية في مسابقة 10 آالف متراً جري في منافسات 
الدورة العربية، وأضافت العداءة شمة مبارك الميدالية الفضية، كما أهدت جميلة شامي 
أحرزت  وكذلك  متر،   1500 سباق  في  األول  بالمركز  بفوزها  الثانية  الذهبية  للبحرين 
العداءة ميثة لحدان ذهبية سباق نصف الماراثون، وجاءت زميلتها العداءة كريمة جاسم 

في المركز الثاني متقلدة الميدالية الفضية.

] احتل منتخبنا للكرة الطائرة الشاطئية المركز الثالث وحقق الميدالية البرونزية في 
دورة األلعاب العربية عبر الثنائي حسن عقيل وعلي مرهون وذلك بعد قرار اللجنة الفنية 
الثالث والرابع بشوطين  المركزين  لبنان في مباراة تحديد  على  فائزاً  احتساب منتخبنا 

دون مقابل بواقع 21/صفر بسبب انسحاب لبنان من اللقاء.

سانتوس  على  والمستحق  العريض  بفوزه   2011 لألندية  للعالم  بطال  برشلونة  توج   [
البرازيلي 4/صفر في المباراة النهائية على ملعب يوكوهاما الدولي في اليابان محرزا لقبه الخامس 

في الموسم. وسجل ليونيل ميسي )17 و82( وتشافي )24( وسيسك فابريغاس )45( األهداف.
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ذهبية زوجي شراع الدورة العربية بحرينية

منتخب السنوكر يحقق ذهبية »جولة روبن«

منتخبنا الكروي يظفر بذهبية األلعاب العربية

] حقق الشقيقان إبراهيم وأحمد عبداهلل الميدالية الذهبية في مسابقة الشراع لمنافسات 
زوجي رجال )قارب 470( بتحقيقهما 13 نقطة في دورة األلعاب العربية التي أقيمت في 

قطر خالل الفترة من 10 حتى 23 ديسمبر/ كانون األول 2011.

] حقق منتخب السنوكر المكون من حبيب صباح ومحمد الشيخ الميدالية الذهبية لـ 
أقيمت  التي  العربية  األلعاب  اإلماراتي في دورة  المنتخب  »جولة روبن« بعد فوزه على 

في الدوحة.

دورة  في  القدم  كرة  لمسابقة  الذهبية  بالميدالية  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  َظفَر   [
األلعاب العربية الثانية عشرة وذلك ألول مرة في تاريخه بعد فوزه الرائع والمثير على 

حساب المنتخب األردني بهدف وحيد سجله المهاجم إسماعيل عبداللطيف.

عبدالرحيم يحقق ذهبية 
الشراع في الدورة العربية

بسمة تحقق برونزية رمي القرص 
في الدورة العربية

] حقق متسابق منتخبنا للشراع عبدالرحيم 
الليزر ستاندرد بدورة  عبداهلل ذهبية منافسات 
األلعاب الرياضية العربية 2011 التي احتضنتها 
الدوحة خالل شهر ديسمبر/ كانون األول 2011 

وذلك عندما أحرز 5 نقاط من 6 جوالت.

محمد  بسمة  الالعبة  استحقت   [
رمي  مسابقة  في  البرونزية  الميدالية 
رمي  من  تمكنت  بعدما  للسيدات  القرص 
دورة  في  مترا   31.05 لمسافة  القرص 
األلعاب العربية، كما حققت العداءة شمة 
فيما حققت  متر،  آالف   5 برونزية  مبارك 
الفضية  الميدالية  شامي  جميلة  العداءة 

في سباق 800 متر.
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دورة  منافسات  ضمن  لمنتخبنا  عشرة  الحادية  الميدالية  الرماية  العبات  أضافت   [
األلعاب الرياضية العربية، إذ ظفرن بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لمنافسات فرق 

السيدات لمنافسات إسكيت عبر الراميات سماح هجرس، فاطمة علي وخلود بورشي.

برونزية فرق رماية إسكيت
 بالدورة العربية لسيدات البحرين
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      عملية »ركبة«
تودي بحياة ماي أمبر
 Road Trip Star فيلم  نجمة  توّفيت   [
أمبر بعد يوم واحد على إجراء  الممثلة ماي 
جراحة عادية لها في الركبة، ما فاجأ األطباء 
يعرف  لم  وقت  في  السواء  على  واألهــل 

الجّراحون حتى هذه اللحظة سبب الوفاة.

وفاة »نوار« ابن 
الفنان أيمن زيدان

ماريا كاري تضع توأمًا

نوار  توفي  المرض،  مع  معاناة  بعد   [
زيدان نجل الممثل  السوري أيمن زيدان الذي 
السرطان  من  النادرة  األنواع  بأحد  أصيب 
قبل عامين.  الرئتين  األنسجة بين  في منطقة 
وقد دفن جثمانه في مقبرة العائلة في مدينة 

»الرحيبة« قرب دمشق.

توأماً صبياً  كاري  ماريا  الفنانة  أنجبت   [
وقد  أنجليس،  لوس  في  مستشفى  في  وفتاة 
زواج  ذكرى  مع  الطفلين  والدة  يوم  تزامن 
فرحتين  الفرحة  فكانت  كانون،  نيك  ماريا من 
أبصرت  الفتاة  الطفلة  أن  ويذكر  للزوجين. 

النور قبل أخيها الذي ولد بعدها بدقائق. 

وفاة الفنان
محمد الدفراوي

نانسي ترزق
بمولودتها الثانية »إيال«

»الشحرورة« تفقد وعيها 
وتدخل العناية المركزة

وفاة »نجمة العصر 
الذهبي« إليزابيث تايلور

حسين الجسمي
ينفي شائعات وفاته 

هند صبري 
ترزق بـ »عليا«

طرد تامر حسني
من »ميدان التحرير«

] توفي الفنان المصري محمد الدفراوي 
حيث  المرض؛  مع  طويل  ــراع  ص بعد 
تدهورت حالته الصحية في الفترة األخيرة 
في  دفن  وقد  الكبد،  آالم  داهمته  أن  بعد 

مدينة نصر.

التي  الثانية  مولودتها  نانسي  وضعت   [
اختارت لها اسم »إيال« على غرار اسم ابنتها 
الرسمية  الصفحة  أعلنت  وقد  »ميال«.  البكر 
خبر  الفيسبوك  موقع  على  عجرم  لنانسي 
طبيب  من  الثانية  البنتها  نانسي  إنجاب 

األسنان فادي الهاشم.

صباح  اللبنانية  المطربة  أدخلت   [
»الشحرورة« )85 عاما( إلى مستشفى في 
شرق بيروت بعدما فقدت وعيها وسقطت 
في الحمام، ولكنها تماثلت للشفاء بعد عدة 

أيام من الراحة.

تايلور،  إليزابيث  الممثلة  توفيت   [
إحدى آخر عمالقة العصر الذهبي للسينما 
في  بهدوء  عاما،   79 عن  الهوليوودية، 
لوس  في  سيناي   - سيدرز  مستشفى 

أنجليس. 

الجسمي  حسين  اإلماراتي  المطرب  نفي   [
شائعات وفاته، حيث صرح الجسمي بأن جميع 
عليه  الشديد  القلق  أصابهم  وأقاربه  أصدقائه 
وحرصوا على االطمئنان عليه، وطمأنهم جميعا.

وسفيرة  التونسية  الممثلة  ــت  ُرزق  [
المتحدة  لألمم  العالمي  األغذية  برنامج 
بمولودتها  صبري،  هند  الجوع،  لمكافحة 
األولى من زوجها رجل األعمال أحمد الشريف 
وأطلقا عليها اسم »عليا«. وقد أعلنت صبري 
على  الخاصة  صفحتها  على  السعيد  الخبر 
موقع الفيسبوك، وطمأنت معجبيها ان صحتها 

المغني  المصريون  المتظاهرون  طرد   [
التحرير«  »ميدان  من  حسني  تامر  الشاب 
وسط القاهرة، بعد أن حاول توجيه كلمة لهم 
يطلب فيها منهم التهدئة والعودة إلى منازلهم 

وانتظار ما تسفر عنه الحكومة الجديدة.
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وفاة الفنان
طلعت الزين

وفاة »مارلين مونرو 
الشرق« هند رستم

وفاة الفنان حسن األسمر

المصرية هند رستم عن  الفنانة  ] توفيت 
عمر ناهز 82 عاما، بعد تعرضها ألزمة قلبية 
مفاجئة نقلت على إثرها إلى العناية المركزة 
وافتها  حيث  القاهرة،  مستشفيات  أحد  في 

معاناة  بعد  زين،  طلعت  الفنان  توفي   [
ناهز  عمر  عن  السرطان،  مرض  مع  شديدة 
56 عاما، حيث بدأت صحته بالتدهور بشكل 

مفاجئ منذ العام2010.

حسن  المصري  الشعبي  الفنان  توفي   [
إصابته  بعد  سنة،   52 عمر  عن  األسمر، 
إلى  إثرها  على  نقل  مفاجئة  قلبية  بأزمة 
حيث  الجديدة،  بمصر  كليوباترا  مستشفى 

به. المنية  وافته 

وفاة المغنية
إيمي واينهاوس

وفاة »خباز باب 
الحارة« حسن دكاك

أصالة ترزق
بالتوأم »آدم« و»علي«

ياسمين عبدالعزيز »تكتم« 
ـ»سيف الدين« خبر والدتها ب

لقاء الخميسي ترزق 
بمولودها الثاني »آسر«

وفاة »بوب مارلي« 
البحرين علي بحر

نصري  أصالة  السورية  المطربة  رزقت   [
العريان،  طارق  المخرج  زوجها  من  بتوأم 

وأطلقت عليهما اسَمي علي وآدم.

لمدة  عبدالعزيز  ياسمين  الفنانة  حجبت   [
الثاني  بطفلها  والدتها  خبر  ونصف  شهر 
واكتفت  اإلعالم،  وسائل  عن  الدين«  »سيف 
تحب  ال  فهي  عائلي،  جو  في  به  باالحتفال 

التدخل في حياتها الشخصية والعائلية.

على  الخميسي  لقاء  الممثلة  أعلنت   [
بثاني  رزقت  أنها  »الفيسبوك«  على  حسابها 
حارس  عبدالمنصف  محمد  زوجها  من  أبنائها 

مرم فريق »الجونة« أسمته »آسر«.

] توفي »بوب مارلي« البحرين الفنان علي 
خميس بحر عن عمر ناهز 51 عاما بعد رحلة 
العديد  أصدر  حيث  الغناء  عالم  في  طويلة 
في  محبيه  إعجاب  القت  التي  األلبومات  من 
العالم العربي وخاصة في دول مجلس التعاون 

إيمى  البريطانية  المغنية  توفيت   [
ناهز  عمر  عن  بلندن،  منزلها  فى  واينهاوس 
حينها  يعلن  ولم  عاما،  والعشرين  السابعة 
عن األسباب التي أدت إلى الوفاة، فيما ذكرت 
بعض التقارير الصحافية، أنها توفيت نتيجة 

جرعة زائدة من المخدرات.

اشتهر  الذي  دكاك-  حسن  الفنان  توّفي   [
»باب  مسلسل  في  بشير«  أبو  »الخباز  بدور 
قلبية  أزمة  إثر   - الخمسة  بأجزائه  الحارة« 
مفاجئة، وقد دفن في مقبرة  باب الصغير في 

السويقة.
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عقد قران
أحمد إيراج وزينة

] وضع الفنان الكويتي أحمد إيراج 
ومواطنته اإلعالمية والفنانة زينة كرم 
حولهما  أثيرت  التي  للشائعات  حدا 
عقد  عن  وأعلنا  الماضي،  العام  خالل 
قرانهما ليكونا حديث الوسط الفني في 
الكويت، بعدما كانا قد تزوجا »تمثيال« 
جمعهما  تلفزيوني  عمل  آخر  نهاية  في 

»فرصة ثانية« في رمضان 2011.

أسماء لمنور
ـ»آدم« ترزق ب

المنور  أسماء  المغربية  الفنانة  رزقت   [
وزوجها الموزع الموسيقي التونسي عصام 
أحد  في  »آدم«  األول  بطفلهما  الشرايطي 

مستشفيات القاهرة – مصر.

وفاة الفنان كمال الشناوي

الكشف عن صور لجثة 
مايكل جاكسون ألول مرة

زواج الفنان خالد سليم

الشناوي  كمال  المصري  الفنان  توفي   [
من  عددا  خاللها  قدم  التمثيل  مع  رحلة  بعد 
المصرية،  السينما  تاريخ  في  البارزة  األفالم 
المرض  مع  صراع  في  الشناوي  ظل  وقد 
الفني  حضوره  من  األخير  الفصل  ليضع 

السينمائي بإعالن وفاته.

] كشفت الجلسة األولى للمحاكمة الخاصة 
بحادثة وفاة أسطورة البوب مايكل جاكسون 
ملقى  وهو  جاكسون  لجثة  صورة  أول  عن 
يدين  صوتي  تسجيل  وعن  بالمستشفى، 
طبيبه كونراد موراي بتهمة القتل عن طريق 

اإلهمال في عالجه وعدم إسعافه على الفور.

من  بزفافه  سليم  خالد  الفنان  احتفل   [
الفني(  الوسط  )فتاة من خارج  خيرية هشام 
حيث  القاهرة،  في  الكبرى  الفنادق  احد  في 
رغبته  أن  إال  الحفل«  »سرية  في  سليم  رغب 

لم تتحقق فتسربت صور الزواج.

أغسطس22

عقد قران
الفنانة اليمنية أروى

] وسط حضور األهل واألصدقاء المقربين؛ 
اإلعالم  ورجل  أروى  اليمنية  الفنانة  قران  عقد 
اللبناني عبدالفتاح المصري؛ حيث اختارا بيروت 

مكانا لهذا الحدث االجتماعي.

20
أغسطس

البريكي يعلن خطوبته بـ »شوجي« أمام الجماهير

خالد البريكي يحتفل بزفافه

] أعلن المنتج الفني أحمد البريكي وشجون الهاجري »شوجي«  خطوبتهما بصورة 
غير تقليدية، حيث تفاجأ الجمهور بعد ختام عرض مسرحية »زين عالم جميل« بالبريكي 

يقدم لشجون خاتم الخطوبة أمام جمهورها.

الكويتية  في إحدى  العائالت  البريكي حفل زفافه على كريمة إحدى  الفنان خالد  ] أقام 
أقارب وفنانين وإعالميين  بالمدعوين، من  القاعة  امتألت  الكويت، وقد  بدولة  األفراح  صالة 

الذين هنأوا البريكي بالزواج، وتمنوا له الحياة السعيدة.
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نفي خبر وفاة
كيفانج »مهند«

وفاة خيرية أحمد بعد 
صراع قصير مع المرض

أن  أنقرة  في  المصرية  السفارة  أعلنت   [
تاتليتوج«  »كيفانج  الشهير  التركي  النجم 
ما  وان  يرزق،  حي  »مهند«  باسم  المعروف 
تردد من أنباء عن مقتله على بعض القنوات 
لها  التركية والعربية مجرد شائعة ال أساس 

أحمد  خيرية  القديرة  الفنانة  توفيت   [
حيث  المرض،  مع  قصير  ص��راع  بعد 
دخلت  صحية  ألزمة  تعرضت  قد  كانت 
بالمستشفى  المركزة  العناية  إثرها  على 
شقيقتها  المرض  فترة  طوال  ورافقتها 

الفنانة سميرة أحمد.

إدانة متهمة استولت على 
37 ألف من زينب العسكري

أنجلينا جولي
تتصالح مع والدها

طالق ديمي مور وآشتون 
كوتشر بسبب خياناته

الجنائية  الصغرى  المحكمة  حكمت   [
قضية  في  المتهمة  على  البحرين  في  األولى 
لصاحبتها  المملكة  بنت  مؤسسة  اختالس 
بالحبس  العسكري  زينب  المعتزلة  الفنانة 
لوقف  دينار  ألف  كفالة  وقدرت  أشهر   3 مدة 

تنفيذ العقوبة.

البريطانية  ميل«  »ديلي  ] ذكرت صحيفة 
أن الممثل الشهير جون فويت أمضى ما يقرب 
من عقد في خصومة علنية مع ابنته الممثلة 
أنجلينا جولي ولكن جون كشف اآلن التغيير 

الذي حدث له بعد  تصالحه مع ابنته. 

اإلشاعات  حيال  الصمت  التزامها  بعد   [
الممثل  زوجها  الحقت  التي  والصور  الكثيرة 
الزوجّية،  بالخيانة  واتهمته  كوتشر  آشتون 
خرجت ديمي مور عن صمتها أخيرا، وأعلنت 
من  أعوام   6 بعد  وذلك  زوجها،  عن  انفصالها 
الحياة الزوجّية معا، بسبب خياناته المتكررة.

رحيل الفنان أحمد 
سامي عبداهلل

فيروز تقف على المسرح 
بعد غياب أكثر من عام

حماقي يحتفل بزفافه

فيروز  الكبيرة  اللبنانية  الفنانة  عادت   [
للوقوف على خشبة المسرح في حفلة كبيرة 
حضرها اآلالف على مسرح بالتيا في ساحل 
من  عام  من  أكثر  بعد  وذلك  لبنان،  في  علما 
آخر حفالتها على مسرح »البيال« في بيروت. 
على  متتالية  حفالت  أربع  فيروز  قدمت  وقد 

المسرح نفسه.

أحمد  القدير  الفنان  عالمنا  عن  رحل   [
سامي عبداهلل فى هدوء تام، ومن دون صخب 
إعالمي، وذلك عن عمر ناهز الـ91 عاما، حيث 
ولد في 16 أغسطس/ آب عام 1930، واشتهر 
المصرية.  السينما  في  الطيب  الرجل  بأدوار 
التمثيلية  المهن  نقابة  تجاهل  هو  والغريب 

لخبر رحيل الفنان.

بزواجه  حماقي،  محمد  الفنان  احتفل   [
على اآلنسة نهلة الحاجري، داخل فندق الفور 
الذي  االحتفال  وهو  القاهرة،  في  سيزون 
استمر حتى الساعات األولى. وقد أحيا الحفل 
الفنان عمرو دياب ومحمد فؤاد، فيما شاركهم 

حماقي بغناء بعض المقاطع.

وفاة الفنان عامر منيب

عقد قران الفنان 
محمد حماقي

مستشفى  في  منيب  عامر  الفنان  توفي   [
بعد  عاما  األربعين  ناهز  عمر  عن  الفؤاد  دار 
وفاة  جاءت  وقد  المرض.  مع  طويل  صراع 
انتشرت  شائعات  من  قليلة  أيام  بعد  منيب 
حول وفاته، حرصت عائلته وقتها على نفيها 
وتأكيد أن حالته الصحية سيئة لكنها مستقرة 

ولم تشهد مضاعفات.

نوعا  حماقي  محمد  النجم  فرض   [
قرانه على  التامة على عقد  السرية  من 
التي  العروس،  منزل  في  الحجري  نهلة 
عقد  واقتصر  بسيطاً.  فستاناً  ارتدت 
القران على أسرة العروسين وعدد من 

أصدقائهما المقّربين. 
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