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»النيابة«: حبس 7 متهمين
على ذمة قضية المصابة بـ »السيخ«

العاهل يطلب دعمًا عمليًا 
من بريطانيا لإلصالحات في البحرين

مسئول الشرق األوسط بـ »الخارجية البريطانية«: على
 الحكومة اإلسراع بإرجاع المفصولين ومراجعة األحكام القضائية

مؤسسة »تشاتهام هاوس« 
في لندن تنظم جلسة حوارية عن البحرين

ضبطهم  من  الشرطة  قوات  تمكنت  متهمين   3 استجوبت  إنها  الشمالية  نيابة  قالت   [ 
ضمن المتجمهرين في التجمهر الذي وقع في ظله حادث إصابة زهرة صالح محمد بسيخ 
حديد في الرأس في منطقة الديه، كما استجوبت 4 آخرين تم ضبطهم بناء على ما أسفرت 
تسببهم في إصابة  أنكروا جميعاً  المذكور، وقد  التجمهر  في  اشتراكهم  التحريات من  عنه 
المجني عليها، فيما أقر أربعة منهم بأنهم كانوا ضمن المتجمهرين آنذاك، وقد أمرت النيابة 

بحبسهم احتياطّياً على ذمة التحقيق. 

] شـدد عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية 
لإلصالحات،  تنفيذها  خالل  البحرين  لمملكة  العملي  الدعم  بتقديم  المتحدة  المملكة  قيام 
ففي حين تمت دعوة خبراء مثل جون يتس للقيام بأدوار استشارية، رحب جاللته بالدعم 
البريطاني الرسمي عبر العديد من المجاالت. وكان عاهل البالد أجرى مباحثات مع رئيس 

الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

] دعا وزير الدولة للشئون الخارجية لمنطقة الشرق األوسط 
خالل  بيرت،  أليستر  البريطانية  الخارجية  في  إفريقيا  وشمال 
مؤتمر صحافي في مقر السفارة البريطانية في البحرين الحكومة 
المفصولين  بإرجاع  اإلسراع  عبر  خطوات  من  به  تقوم  فيما  الثقة  بناء  إلى  البحرينية 
ومراجعة األحكام القضائية الصادرة بحق من تم الحكم عليهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم، 

إضافة إلى إعادة بناء المساجد التي تم هدمها.

البحرين بعد صدور  ] نظمت مؤسسة »تشاتهام هاوس« في لندن جلسة حوارية عن 
تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، شارك فيها عضو لجنة تقصي الحقائق 
و”تجمع  “الوفاق”  عن  وممثلين  أليس سمعان،  لندن  في  البحرين  رودلي وسفيرة  نايجل 
الوحدة الوطنية” ومركز البحرين لحقوق اإلنسان و“وعد”  وعدد من الناشطين البحرينيين.
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مسئول الشرق األوسط بـ »الخارجية البريطانية« 
يشدد على تنفيذ توصيات »تقّصي الحقائق«

حشود تطالب أمام »األمم المتحدة« 
باحترام حقوق اإلنسان في البحرين

الجمعيات تناقش االنتهاكات مع »المفوضية السامية«

في  افريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  الخارجية  للشئون  الدولة  وزير  أشاد   [
المستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  خطوة  تمثله  بما  بيرت  أليستر  البريطانية  الخارجية 
لتقصي الحقائق من دالالت إيجابية، مؤكداً ضرورة القيام بخطوات تنفيذ توصيات التقرير، 
كما أشار إلى دعم بالده للبحرين في كل ما تقوم به من جهود في هذا المجال. جاء ذلك خالل 

لقائه نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

] نددت حشود  في الوقفة الجماهيرية التي نظمتها الجمعيات السياسية )الوفاق، وعد، 
المنامة،  في  المتحدة  األمم  بيت  مبنى  أمام  اإلخاء(،  الوطني،  التجمع  القومي،  التجمع  أمل، 
بعنوان »البحرين بال حقوق اإلنسان« بـ »االنتهاكات الجسمية لحقوق اإلنسان في البحرين«.

السامية  المفوضية  بوفد  لقائها  في  المعارضة،  الست  السياسية  الجمعيات  ناقشت   [
لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين، إضافة 

إلى تبادل وجهات النظر المختلفة بين الطرفين في القضايا المرتبطة.

وزير الخارجية: العاهل
لم يلتِق »الوفاق« في لندن

 ] نفى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة نفياً قاطعاً، ما توارد في تقارير 
تفيد بأن عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التقى عدداً من أعضاء المعارضة 
من »الوفاق« في لندن، موضحاً أن »مجلس الملك حمد في البحرين« مفتوح لهم لو أرادوا 

المشاركة في الحديث. 


