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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


