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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.
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