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»الداخلية«: عبوة سبب انفجار حافلة 
قبالة السفارة البريطانية بالمنامة

 ] أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية صالح سالم أن انفجار الحافلة الصغيرة 
)ميني باص( الذي وقع بالقرب من السفارة البريطانية نجم عن عبوة شديدة االنفجار تم 
من  بالقرب  متوقفة  كانت  التي  للحافلة  اليسرى  الجهة  من  األمامية  العجلة  أسفل  وضعها 

سور السفارة البريطانية وبمسافة تبعد نحو 50 متراً من المبنى الرئيسي للسفارة.

الحبس سنة لـ رياضيين بتهمة
التجمهر و »التحريض« 

البحرين في المركز 37 على
 مؤشر القدرة التنافسية العالمي

] ذكر المحامي سيدمحسن العلوي أن المحكمة الصغرى الجنائية العسكرية أصدرت 
7 من منتسبي األجهزة األمنية بينهم  الخدمة على  بالحبس لمدة سنة والطرد من  أحكاماً 
التعاون »اللؤلؤة«، والتحريض على  3 رياضيين، بتهم تتعلق بالتجمهر في دوار مجلس 

كراهية النظام، وعدم إطاعة تعليمات الجهات األمنية والتغيب عن العمل من دون عذر.
كمال  في  الدولي  )البطل  الفرساني  طارق  هم:  السبعة  المتهمين  أن  العلوي  وأوضح 
الدرازي  حسن  محمد  القدم(،  لكرة  الوطني  المنتخب  )العب  عبداهلل  سعيد  علي  األجسام(، 
)العب سابق بمنتخب البحرين الوطني لكرة السلة(، حميد علي أحمد، حسن نعمة، محمد 

زهير، عبدالهادي مهدي.

الالئق  للعمل  »بناء مستقبل مستدام  الدولية بشأن  العمل  تقرير مدير عام منظمة  أشار   [
في دول آسيا والمحيط الهادي« إلى أن البحرين تمكنت من تحسين قدرتها التنافسية، إذ تحتل 

البحرين المركز الـ )37( على مؤشر القدرة التنافسية العالمي في الفترة من 2010-2011.
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العاهل يمنح الجنسية لـ 335 من أبناء 
البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين

الدرازي يستقيل من »البحرينية لحقوق اإلنسان«

»هيومن رايتس ووتش« تدعو
البحرين لإلفراج عن المعتقلين

حضرة  البالد  عاهل  إن  للمرأة  األعلى  المجلس  قال   [ 
أمراً  أصدر  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
ملكياً بمنح الجنسية البحرينية لـ 335 من أبناء البحرينيات 
المتزوجات من غير البحرينيين وذلك وفقاً ألحكام الدستور 

والقوانين ذات الصلة.

اإلنسان،  لحقوق  البحرينية  للجمعية  العام  األمين  خرج   [
استقالته  قدم  أن  بعد  العامة،  األمانة  أبواب  من  الدرازي،  عبداهلل 
عن  ثنيه  األعضاء  بعض  محاوالت  رغم  العامة،  األمانة  وقبلتها 

قراره، بحسب ما ذكر الدرازي لـ »الوسط«.
النظر  وجهات  »اختالف  إلى  استقالته  سبب  الدرازي  وأرجع 
بتوصيات  المعنية  الوطنية  اللجنة  عضوية  في  دخولي  حول 

تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق«. 

 ] قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه »ينبغي على السلطات البحرينية أن ُتسرع 
بتوثيقها،  الحقائق  لتقصي  المستقلة  اللجنة  قامت  التي  المنظمة  االنتهاكات  معالجة  في 
وكخطوة أولى يتوّجب على الحكومة اإلفراج الفوري عن مئات األشخاص الذين تم اعتقالهم 

بشكل تعسفي أو تمت محاكمتهم بشكل غير عادل«.
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وفاة البحرينية المصابة بسيخ حديد في رأسها 

»النيابة« تطلب وقف محاكمة الرياضيين

] صرح مصدر مسئول من وزارة الصحة بأن المواطنة )زهرة 
صالح محمد( المصابة بقطعة حديد )سيخ( والبالغة من العمر27 
 18 بتاريخ  الطبي  السلمانية  مجمع  إلى  أدخلت  والتي  عاماً، 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، توفيت نتيجة تعرضها لصدمة في 

الدورة الدموية أدت إلى تسمم في الدم.

تقديم طلب  قررت  العامة  النيابة  بأن  السيد  األول عبدالرحمن  العام  المحامي  ] صرح 
بوقف السير في الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر القضية الخاصة بالرياضيين الذين 
في  باالشتراك  فيها  والمتهمين   ،2011 آذار  ومارس/  شباط  فبراير/  أحداث  في  شاركوا 

مسيرات وتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم.
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»الداخلية« تحيل المسئولين
عن الوفيات والتعذيب إلى »النيابة«

اللجنة  توصيات  تنفيذ  على  الوزارة  حرص  إطار  في  إنه  الداخلية،  وزارة  قالت   [
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بالوزارة، تمت إحالة جميع القضايا المتعلقة 
جهة  باعتبارها  العامة  النيابة  إلى  الالإنسانية  المعاملة  أو  التعذيب  أو  الوفاة  باتهامات 

قضائية مستقلة، وذلك تنفيذاً للتوصية رقم 1716 من التقرير.

قضية »سيتي سنتر«: براءة
»صغيرة« و3 أخريات تحت المراقبة

] قالت المحامية ريم خلف إن محكمة األحداث حكمت  في قضية 4 متهمات في األحداث 
الثالث  المتهمات  بوضع  قضت  فيما  المتهمات،  إحدى  برأت  إذ  سنتر«،  »سيتي  بقضية 

األخريات لمدة سنة تحت المراقبة مع تقديم تقارير كل 6 أشهر.

ديســـمـــــــبر8


