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الجمعيات السياسية تدعو لحوار جاد للخروج من األزمة

المحمود: نعترف بوجود أسباب لألزمة السياسية 

أعضاء بالبرلمان األوروبي
يدعون البحرين للتحرك نحو المصالحة

األمم المتحدة تدعو البحرين
لتنفيذ توصيات »تقّصي الحقائق«

أمر ملكي بتشكيل لجنة مستقلة
معنية بتوصيات »تقّصي الحقائق«

المقشع  منطقة  من  انطالقاً  للمسيرة  الختامي  البيان  في  السياسية  الجمعيات  دعت   [
إلى دوار الشاخورة ثم العودة إلى دوار أبوصيبع )الوفاق، اإلخاء، وعد، التجمع  وصوالً 
السياسية  األزمة  من  للخروج  وفوري  جاد  »حوار  إلى  في ختام مسيرة حاشدة  الوطني( 

والدستورية، وتفعيل اإلرادة الشعبية«.

] قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود في تجمع أقامه التجمع 
بالرفاع: »نعترف في تجمع الوحدة بوجود أسباب لألزمة السياسية التي نمر بها لكن الذي 

جعلها حادة وقسمت المجتمع هو الطائفية المقيتة«.

الذي  بالتقرير  األوروبي  البرلمان  أعضاء  من  عدد  رحب   [
أصدرته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، برئاسة 
البروفيسور محمود شريف بسيوني، ودعوا إلى التحرك نحو 

المصالحة الوطنية الحقيقية واإلصالحات الشاملة.

فيهم  بمن  مستشاريه  من  وعدداً  أنه  مون،  كي  بان  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ذكر   [
المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  وبدقة  اإلنسان، سيدرسون  لحقوق  السامية  المفوضة 

لتقصي الحقائق.

] صدر عن عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي 
لتقّصي  المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  بتوصيات  المعنية  الوطنية  اللجنة  بتشكيل 
الحقائق. وجاء في األمر الملكي أنه ُتنشأ لجنة مستقلة ُتسّمى »اللجنة الوطنية«، ويكون 
البحرينية  اللجنة  تقرير  من   )1715( رقم  الفقرة  حكم  ضوء  في  واختصاصها  تشكيلها 
المستقلة لتقّصي الحقائق والصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011، ويتم تعيين رئيس وأعضاء 

اللجنة بأمر ملكي الحق.
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البلوشي: الحكومة ستدرس
»توصيات تقرير بسيوني« وسترد عليها

الصحة،  وزير  بأعمال  القائم  االجتماعية،  والتنمية  اإلنسان  حقوق  وزيرة  أطلعت   [
الدولية في مجال  الحكومية  المنظمات غير  البلوشي، وفداً من مجموعة من ممثلي  فاطمة 
أبرزها  الحقائق، ومن  تقصي  لجنة  تقرير  التالية لصدور  الخطوات  على  اإلنسان،  حقوق 
ما أمر به جاللة الملك من تشكيل فريق حكومي رفيع المستوى لدراسة وبحث ما ورد من 
توصيات من أجل الرد عليها فيما سيكون من بين مهمات فريق عمل آخر الدفع نحو تحقيق 

ما ورد من توصيات في التقرير.

انتخاب إدارة جديدة للمحامين
وسيادي األوفر حّظًا للرئاسة

للجمعية  العمومية  الجمعية  أعضاء  من   85 حضره  اجتماع  بعد  المحامون  انتخب   [
السبت )26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011( مجلس إدارة جديداً، فيما بدا الفتاً تخلف رئيسة 
الجمعية المنتهية واليتها جميلة السلمان عن الحضور وعدم إيفاد وزارة التنمية ممثاًل لها.


