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فعاليات وطنية تحذر
 من »االلتفاف«  على »توصيات بسيوني«

لجنة حماية الصحافيين تشير
إلى مقتل فخراوي والعشيري

الحكومة تحتكم لدى »الدستورية«
في بعض قوانين »السالمة الوطنية«

أميركا توفد مسئواًل حقوقيًا إلى البحرين

»حق العودة« يجمع المفصولين أمام »العمل«
 ] حذرت ست جمعيات سياسية )الوفاق، وعد، التجمع القومي، أمل، التجمع الوحدوي، 
الوطنية في  النقابية والطبية والتعليمية والمهنية  الكوادر  إلى عدد من  اإلخاء( باإلضافة 
تقصي  لجنة  توصيات  تطبيق  على  لاللتفاف  الحكومية  »المحاوالت  من  نقاشية،  حلقة 
وتكوين  األمنية  المواقع  في  المسئولين  بعض  تدوير  عبر  بسيوني  رأسها  التي  الحقائق 

لجاٍن تلو أخرى من دون أن يتغير شيء يذكر على أرض الواقع«.

مقتل  من  اللجنة  »تأكدت  عنها:  صادر  تقرير  في  الصحافيين  حماية  لجنة  قالت   [
صحافيين اثنين بينما كانا قيد االحتجاز لدى السلطات البحرينية. فقد قتل الصحافيان في 
السجون البحرينية خالل أسبوع واحد في شهر أبريل/ نيسان 2011، وهما كريم فخراوي، 
أحد المستثمرين المؤسسين في صحيفة »الوسط« التي تعد من أبرز الصحف المستقلة 
كان  محلي  إخباري  إنترنت  موقع  محرر  وهو  العشيري،  راشيد حسن  وزكريا  البالد،  في 
يصدره من قريته )الدير(«، وأشارت اللجنة إلى أن »الحكومة زعمت أن الصحافيين توفيا 
معاملة  تعرضا إلساءة  بأنهما  النطاق  المزاعم واسعة  رغم  نتيجة ألسباب طبيعية، على 

أدت إلى مقتلهما«.

 ] أحال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة خالل 
للعام   )18( رقم  الملكي  المرسوم  مواد  بعض  الدستورية  المحكمة  إلى  مجلس  جلسة 
2011 لبحث مدى  15 مارس/ آذار  2011 بشأن إعالن حالة السالمة الوطنية الصادر في 
دستوريتها، وذلك تنفيذاً للتوصية التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقّصي 

الحقائق.

الواليات  أن  نوالند  فيكتوريا  األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  أعلنت   [
الخارجية  وزيرة  مساعد  المقبلة  األيام  خالل  البحرين  إلى  ستوفد  األميركية  المتحدة 
»مواصلة  أجل  من  بوسنر،  مايك  والعمل  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  لشئون  األميركية 

الحوارات المتعلقة بحقوق اإلنسان«.

المفصولين  االعتصام  وضم  العمل،  وزارة  مبنى  أمام  اعتصامهم  المفصولون  جدد   [
ومفصولو شركات  الطبي،  الكادر  أفراد  بينهم  من  جهات،  عدة  من  العمل  عن  والموقوفين 
طيران الخليج وأسري وبابكو وبناغاز وألبا وجامعة البحرين ومجلس النواب، مطالبين 

بحقهم في العودة.
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وفاة رضيعة... وعائلتها ُتحّمل
 »مسيالت الدموع« المسئولية

  ] ُتوفيت  الرضيعة ساجدة فيصل جواد )ُولدت يوم الثلثاء الماضي 6 ديسمبر(، فيما 
اعتبر والدها أن »الغازات المسيلة للدموع هي السبب الرئيسي لوفاة ساجدة«. 


