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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. 
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»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.
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»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«.


