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الحكم بغرامة على »}«

5 جمعيات معارضة تطلق »وثيقة المنامة«

خليفة  آل  علي  بن  محمد  الشيخ  القاضي  برئاسة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  حكمت   [
مسئولي  من  وثالثة  الجمري،  منصور  »الوسط«  صحيفة  تحرير  رئيس  من  كل  بتغريم 
التحرير، هم: وليد نويهض، عقيل ميرزا، وعلي الشريفي، ألف دينار لكل واحد منهم. وذلك 
»الراصد«  برنامج  بث  بعد  الصحيفة  ضد  اإلعالم  شئون  هيئة  رفعتها  التي  القضية  في 

بتلفزيون البحرين حلقة اتهم فيها الصحيفة بنشر أخبار غير صحيحة.

التجمع  القومي،  التجمع  وعد،  )الوفاق،  معارضة  سياسية  جمعيات  خمس  أطلقت   [
الحرية  إلى  البحرين  »طريق  عنوان  تحت  المنامة  وثيقة  الوطني(  اإلخاء  الوطني، 

والديمقراطية«.

أكـتوبر11

أكـــــتـــوبـــر14

أكـــــتـــوبـــر12

»تقصي الحقائق«: 8800 شكوى
و5700 مقابلة حتى اآلن

الديهي: مطلبنا شراكة ديمقراطية في إدارة البالد

سها  الحقائق  لتقصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  باسم  الرسمي  المتحدث  أعلنت   [
مطر أن اللجنة تلقت 8800 شكوى، وأجرت 5700 مقابلة مع متضررين من مفصولين من 
أعمالهم ومن معلمين وطالب بجامعة البحرين، وعوائل الضحايا التي خلفتها األحداث التي 

شهدتها البحرين.

به  تطالب  ما  »إن  الديهي:  حسين  الشيخ  الوفاق  لجمعية  العام  األمين  نائب  قال   [
الجمعيات السياسية هو أن يدار البلد بالشراكة، وهذه الشراكة تكون بمشاركة كل األطياف 

واأللوان والفئات عبر الديمقراطية«.

أكـتوبر13

»الداخلية«: العثور على مصاب بسترة ونقله لـ »السلمانية«

نائب مساعد »الخارجية األميركية«: نرحب 
بإعادة محاكمة األطباء وسنراقبها بدقة

»بنا«: المحامون اطمأنوا على صحة حسن مشيمع

مجلس النواب يبدأ جلساته
بـ »الشجار والتسقيط والبصق«

] صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى بأنه أثناء 
الطرق في قرية سفالة  النظام بواجبها بفتح  قيام دوريات حفظ 
بمنطقة سترة ، عثرت الدوريات على شخص ملقى على األرض 

بالقرب من أحد المنازل وبه إصابات. 

] دعا نائب مساعد وزارة الخارجية األميركية لشئون الجزيرة العربية ستيفن سيتش 
على  البحرين،  شهدتها  التي  األخيرة  األحداث  في  المتهم  الطبي  الكادر  عرض  يتم  أن  إلى 

محاكمات عادلة وشفافة وأن يتاح للجميع مراقبة هذه المحاكمات.

المتهمين بـ»مؤامرة قلب  التقوا جميع  المحامين  إن  )بنا(  البحرين  أنباء  قالت وكالة   [
النظام«، حيث اطمأنوا على صحتهم بمن فيهم حسن مشيمع، وبحث المحامون مع المتهمين 

اإلجراءات المقبلة في قضيتهم.

] تحولت جلسة مجلس النواب إلى ساحة مشاجرة كالمية كادت أن تتحول إلى مواجهة 
باأليدي، بين النائبين أسامة مهنا التميمي وغانم البوعينين في بداية األمر، ومن ثم تطور 

األمر ليصل إلى التقسيط والبصق بين مهنا والنائب سوسن تقوي.

أكـتوبر17

أكـــــتـــوبـــر18

اعتقال جليلة السلمان من منزلها فجرًا
المعلمين  جمعية  رئيس  نائب  األمنية  األجهزة  اعتقلت   [

البحرينية، جليلة السلمان، من منزلها في قرية السهلة. أكـتوبر18

وزير الداخلية: ال يوجد لدينا مرتزقة
آل  عبداهلل  بن  راشد  الشيخ  الركن  الفريق  الداخلية  وزير  نفى   [
خليفة في مقابلة بثتها قناة »العربية« عن وجود مرتزقة في البحرين، 
سنين  منذ  يعملون  إخوان  لدينا  نحن  مرتزقة،  لدينا  يوجد  »ال  وقال: 

وهذا األمر ليس بجديد«.
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