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»اللجنة الوطنية«: المفصولون
والطلبة ودور العبادة تتصدر أولوياتنا

بوحجي تفوز بجائزة لورينزو
نتالي الدولية للصحافة

»النيابة«: فريق يحقق بقضايا الوفاة والتعذيب

تكليف الصالح متابعة قضايا
 المفصولين والمنشآت الدينية

الجمعيات السياسية تطالب
 بمحاسبة المسئولين عن االنتهاكات

] أكدت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي 
بالمفصولين والطلبة ودور  المتعلقة  التوصيات  أن  للجنة  األول  االجتماع  الحقائق، خالل 
العبادة تتصدر قائمة أولويات أعمال اللجنة. وتوافق األعضاء على اعتماد أسلوب التوافق 
على مدى تلبية التوصيات، والرجوع إلى لجنة تقصي الحقائق في حال االختالف على أي 

من التوصيات.

] فازت الصحافية البحرينية هناء بوحجي بالمرتبة الثانية على مستوى الوطن العربي 
التي تمنح جوائز  الدولية للصحافة  والشرق األوسط في مسابقة جائزة لورينزو نتالي 
سنوية للتحقيقات التي تسهم في التنمية والديمقراطية وحقوق اإلنسان. وذلك عن تحقيق 

لعامالت المنازل نشرته في صحيفة الوسط.

قرار  على  بناء  بأنه  البوعينين  علي  العام  النائب  أفاد   [
باتهامات  المتعلقة  العسكرية  القضايا  إحالة  الداخلية  وزير 
إلى  الالإنسانية  المعاملة  أو  التعذيب  أو  الوفاة  في  التسبب 
النيابة العامة، فقد تسلمت النيابة بالفعل تلك القضايا توطئة 
التخاذ شئونها حيالها. وأضاف النائب العام أنه قد شكل فريقاً 
هذه  موضوع  الوقائع  في  للتحقيق  العامة  النيابة  أعضاء  من 

القضايا تحت إشرافه المباشر.

المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  بتوصيات  المعنية  الوطنية  اللجنة  رئيس  أكد   [
تجاه  جادة  خطوات  اتخاذ  في  بالفعل  باشرت  اللجنة  أن  الصالح،  علي  الحقائق،  لتقصي 
تنفيذ التوصية رقم )1723( الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 
الطالب  وفصل  والخاص  العام  القطاعين  في  الموظفين  بعض  خدمات  بإنهاء  والمتعلقة 
أنه  إلى  اللجنة  رئيس  وأشار  الدينية،  المنشآت  بناء  وإعادة  الدراسية  بعثاتهم  وإنهاء 
وحرصاً من اللجنة على اإلسراع في ضمان أن تأخذ هذه التوصية طريقها إلى التنفيذ، فقد 
قررت - وبالتوافق بين أعضائها - تكليف رئيس اللجنة متابعة تنفيذ هذه التوصية مع 

الجهات المختصة.

القومي،  التجمع  أمل،  الوطني،  التجمع  وعد،  )الوفاق،  السياسية  الجمعيات  طالبت   [
وحضرتها  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اليوم  بمناسبة  بالمقشع  جماهيرية  وقفة  في  اإلخاء( 
حشود كبيرة بـ »محاسبة جميع مرتكبي االنتهاكات وإقالتهم من مناصبهم وخصوصاً بعد 

أن وثق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعض تلك االنتهاكات«.
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الفضالة ينشق عن »تجمع الوحدة«

األمن يفرق مئات المتظاهرين

] انشق العضو المؤسس بجمعية تجمع الوحدة الوطنية، ناصر الفضالة عن التجمع، 
اكتفى  فيما  المحمود،  عبداللطيف  الشيخ  التجمع  لرئيس  استقالته  تقديم  أعلن  أن  بعد 
ذلك  على  والتعليق  العامة،  األمانة  بيد  رفضها  أو  االستقالة  قبول  »إن  بالقول:  المحمود 

سيكون من األمانة العامة«.

المتظاهرين  مئات  )الجمعة(  فرقت  األمن  قوات  إن  مطر  مطر  السابق  النائب  قال   [
مطر أن  المطاطي، موضحاً  للدموع والرصاص  المسيل  الغاز  بمدينة جدحفص مستخدمة 
لتفريق  صوتية  وقنابل  مطاطّياً  ورصاصاً  للدموع  مسيلة  قنابل  استخدمت  األمن  »قوات 

المتظاهرين في جدحفص حيث كان المتظاهرون يحاولون االتجاه إلى المنامة«.

»التنمية« ُتعيد جميلة سلمان لرئاسة »المحامين«
المحامين  جمعية  إلى  خطاباً  االجتماعية  والتنمية  اإلنسان  حقوق  وزارة  أرسلت   [
السابق  اإلدارة  مجلس  يعين  بأنه  فيه  الوزارة  أفادت  الفاكس  طريق  عن  البحرينية 
للجمعية لمدة 6 أشهر ويعتبر مجلس اإلدارة المنتخب غير صحيح، في الوقت الذي بينت 
قرار  بتنفيذ  ستقوم  أنها  سلمان  جميلة  السابقة  اإلدارة  في  المحامين  جمعية  رئيسة  فيه 
الوزارة برئاسة الجمعية، فيما بين نائب رئيس الجمعية السابق والعضو المنتخب خالل 
التي  االنتخابات  المنتخبة ستواصل عملها وأن  اإلدارة  أن  المال  األخيرة حميد  االنتخابات 

أجريت صحيحة.


