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الجمعيات المعارضة تطالب بحلول 
جذرية للمشكلة السياسية في البحرين

»النيابة« ُتسقط اعترافات »الكادر الطبي«

قضية »سيتي سنتر«: الحبس 6 أشهر
لـ 14 متهمًا ومتهمة والبراءة لـ 6

تجريم إذاعة األخبار الكاذبة
بشكل متعمد والمضرة باألمن الوطني

العاهل ُيمدد عمل »تقصي الحقائق« حتى 23 نوفمبر

بريطانيا توجه تهمة »الفساد«
في قضية »ألبا - ألكوا«

النيابية  الوفاق  كتلة  رئيس  لسان  على  المعارضة،  السياسية  الجمعيات  طالبت   [
ما  رافضاً  البحرين،  في  السياسية  للمشكلة  جذرية  بحلول  خليل،  عبدالجليل  المستقيلة 
أسماه بـ »الحلول الترقيعية« لألزمة التي تمر بها البالد منذ انطالق الحركة االحتجاجية 

في شهر فبراير/ شباط 2011.

] أبلغت النيابة العامة هيئة محكمة االستئناف العليا عن إسقاطها 
اعترافات الطاقم الطبي، وطلبت من المحكمة عدم األخذ بها كدليل في 
بتقديم شهود وأدلة عن احتالل مجمع  فيما وعدت  القضية إلدانتهم، 

السلمانية الطبي ومصادرة أسلحة منه.

] برأت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي جاسم عجالن 
وأمانة سر عبداألمير العريبي 6 متهمين )4 نساء ورجلين( كما حكمت 
قضية  في  أشهر   6 بالحبس  ورجلين(  امرأة   12( آخرين   14 على 

المتهمين والمتهمات في أحداث مجمع »ستي سنتر«.

] وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر 
بالمرسوم بقانون رقم )15( للعام 1976، من أجل تنظيم ممارسة الحق في حرية التعبير، 

وتجريم إذاعة األخبار الكاذبة بشكل متعمد التي ممكن أن تحدث ضرراً باألمن الوطني.

] وافق عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على طلب 
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مَدّ فترة عمل اللجنة لفترة، حيث وافق جاللته 

على تحديد يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 موعداً لتسليم التقرير النهائي للجنة.

تهمة  أعمال  لرجل   )SFO( البريطاني  الخطيرة  االحتيال  جرائم  مكافحة  مكتب  وّجه   [
»فساد تتعلق بعقود لتوريد المادة الخام لصناعة األلمنيوم إلى البحرين«.
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الحكومة توجه إلنهاء قضية المفصولين
... و»النقابي« يدعوها لعدم التسويف

»ألبا«: استعدنا أكثر من 30 مليون دوالر في قضايا »الفساد«

أستراليا تحتجز الرئيس التنفيذي
السابق لـ »ألبا« بتهمة فساد مالي

أميركا تحث البحرين على تنفيذ تعهداتها الحقوقية

َه نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة  ] َوَجّ
باالنتهاء من قضايا المفصولين في القطاعين العام والخاص على إثر 
األحداث األخيرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات عاهل البالد حضرة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

إنها  عنها  صادر  بيان  في  )ألبا(  البحرين  ألمنيوم  شركة  قالت   [
استعادت حتى اآلن »أكثر من 30 مليون دوالر أميركي من الشركات 
القضية  إلى  إشارة  في  العمليات«،  هذه  في  شاركت  التي  األوروبية 

التي باتت تعرف بقضية »ألبا - ألكوا«.

السابق  التنفيذي  الرئيس  احجزت  األسترالية  السلطات  بأن  تقارير صحافية  أفادت   [
لشركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، بتهمة التورط بأعمال فساد وغسيل أموال له عالقة بقضية 

“ألبا”.

أي  لمعالجة  بتعهداتها  »الوفاء  على  البحرين  األميركية  المتحدة  الواليات  حثت   [
احتجاجات  على  الحكومة  شنتها  حملة  أثناء  ارتكبت  تكون  قد  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات 

مطالبة بالديمقراطية في وقت سابق من هذا العام«.
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البرلمان األوروبي يدعو البحرين 
لـ »حوار جاد« مع المعارضة

إصابات وتكسير سيارات في شجار المحرق

] اعتمد البرلمان األوروبي »قراراً عاجاًل« يدعو فيه إلى إجراء »حوار جاد وذي مغزى« 
مطالبته  جدد  كما  مسبقة،  شروط  أو  تأخير  دون  من  البحرين  في  المعارضة  أطراف  مع 

بزيارة بعثة عن المفوضية السامية لحقوق اإلنسان لتقصي الحقائق في البحرين.

تكسير  وتم  إصابات  عدة  خلف  األهالي  بين  شجاراً  المحرق  شهدت   [
عدد من السيارات. وأشارت وزارة الداخلية على حسابها في موقع »تويتر« 
نقاًل عن مدير شرطة محافظة المحرق أنه »وقعت مواجهات بين األهالي في 
محافظة المحرق ما استدعى تدخل قوات حفظ النظام للسيطرة على الوضع«.
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