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كلينتون تحث البحرين على احتضان الربيع 
العربي... والشيخ خالد: مستمرون في اإلصالح

وزير الخارجية البريطاني: »تقّصي الحقائق« 
فرصة للبحرين إلظهار التزاماتها بحقوق اإلنسان

الجمعيات السياسية تؤكد ثباتها
على »مطالبها« في مهرجان حاشد

على  البحرين  لها  كلمة  في  كلينتون  هيالري  األميركية  الخارجية  وزيرة  حثت   [
»احتضان اإلصالح، وقالت:»إن اإلصالحات في مصلحة مملكة البحرين«، فيما أشار وزير 

الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن البحرين مستمرة في نهجها اإلصالحي. 

] قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، في توضيح أرسله 
البحرينية  اللجنة  تقرير  ننتظر  نحن  البحرين،  »في  البرلمان  إلى 
شهري  أحداث  في  للنظر  شكلت  التي  الحقائق  لتقّصي  المستقلة 
فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، والتي تم تأجيلها حتى 23 

نوفمبر 2011«.

أمل،  وعد،  )الوفاق،  سياسية  جمعيات  خمس  أكدت   [
التحول  في  مطالبها  على  ثباتها  اإلخاء(  الوطني،  التجمع 

الديمقراطي الذي يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

»الداخلية«: ضبط خلية خططت لعمليات مسلحة

»العدل« تعتمد أراضي
مخصصة لمساجد ومآتم بمدينة حمد

النيابة: »الخلية اإلرهابية« تدربت في إيران

»العمل الدولية«: لجنة ثالثية لبحث فصل عمال البحرين

طهران تنفي عالقتها بـ »الخلية«... 
و»الخارجية«: نرفض التصريحات اإليرانية

] كشفت وزارة الداخلية عن »ضبط خلية تخطط لتنفيذ عمليات 
وشخصيات«،  حيوية  منشآت  ضد  البحرين  في  مسلحة  إرهابية 
الحسن  طارق  العميد  الداخلية  لوزارة  الرسمي  المتحدث  وقال 
جسر  يستهدفون  كانوا  المتهمين  أن  عن  كشفت  التحقيقات  »إن 
الملك فهد ومبنى وزارة الداخلية والسفارة السعودية في البحرين 

وشخصيات«.

] أفاد وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة، بأنه تم االنتهاء من اعتماد األراضي المخصصة لدور 
بدراسة  قامت  المختصة  اللجنة  أن  إلى  بمدينة حمد، مشيراً  العبادة 
المخطط العام لمدينة حمد واعتمدت عدداً من األراضي وتخصيصها 

إلقامة دور العبادة )مساجد، مآتم، جوامع، وصاالت مناسبات(.

مؤتمر  خالل   - العوفي  أسامة  العامة  النيابة  رئيس  كشف   [
ضبطت،  التي  اإلرهابية  الخلية  بقضية  »المتهمين  أن  عن  صحافي 
الحرس  بينها  من  الخارج  في  عسكرية  جهات  مع  بالتنسيق  قاموا 
في  المنخرطة  العناصر  لتدريب  بإيران،  الباسيج  وقوات  الثوري 

الجماعة على استخدام األسلحة النارية والمتفجرات«.

قضية  بشأن  المنعقد  الدولية  العمل  منظمة  إدارة  مجلس  توافق   [
)الحكومة،  ثالثية  لجنة  تشكيل  على  البحرين  في  العمالية  التسريحات 
العمال  لها  تعرض  التي  الفصل  حاالت  لبحث  األعمال(  أصحاب  العمال، 
اإلدارة  إلى مجلس  تقريرها  اللجنة  أن ترفع  األخيرة، على  األحداث  خالل 

لمناقشته في دورته المقبلة.

] أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن استغرابها لتصريحات 
عبداللهيان  أمير  حسين  اإليراني  الخارجية  وزير  مساعد  ومزاعم 
الدبلوماسية  واللياقة  تتناقض  التي  اإلرهابية،  الخلية  بخصوص 
ومبادئ حسن الجوار وقواعد التعامل الدولي وتعد تدخاًل سافراً في 
الشئون الداخلية لمملكة البحرين وهو نهج إيراني تقليدي مرفوض 

رفضاً تاّماً.

نــوفـــمــــبـــر8

نوفمبر9

نوفمبر13

نوفمبر13

نوفمبر14

نوفمبر11

نوفمبر12

»العمل الدولية« تنظر
شكوى 12 منظمة عمالية على البحرين

اجتماعات  أعمال  جدول  على  الدولية  العمل  منظمة  أدرجت   [
الدورة )312( لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف، 
شكوى قدمتها نحو 12 منظمة عمالية ضد البحرين، بشأن »عدم تقيد 

البحرين باتفاقية التمييز في االستخدام والمهنة.
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