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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«.
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