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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.
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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. 
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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.
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