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بوحمود لـ »}«: »الداخلية« تتعهد 
بمحاسبة المتورطين في »اعتداء الشاخورة«

بحرينيون يصّلون بالمساجد المهدومة

األمن يفرق محتجين أمس بعد
تشييع المتوفى بالحادث المروري

قاسم يبحث مع »المفوضية السامية« 
الوضع الحقوقي في البحرين

بوزارة  القانونية  للشئون  المساعد  الوكيل  تعهد   [
»محاسبة  بـ  بوحمود  راشــد  محمد  العميد  الداخلية 
المتورطين في االعتداء الذي تعرض له عدد من المواطنين 
منتسبي  من  عدداً  الوزارة  أوقفت  وقد  الشاخورة«،  بقرية 
االعتداء على مواطنين  للتحقيق معهم على خلفية  الشرطة 

بالشاخورة.

] أدى بحرينيون صالة الظهر بعدد من المساجد التي طالها الهدم خالل األشهر الماضية، 
عين  ومسجد  النويدرات،  بقرية  مؤمن  مسجد  على  البحرينيين  من  العشرات  تدفق  فقد 

رستان في عالي، ومسجد أبوطالب في مدينة حمد، ومسجد الكويكبات في توبلي.

قبل  بحادث مروري  المتوفى  االنتهاء من تشييع جنازة  »بعد  الداخلية:  قالت وزارة   [
تدخل  استدعى  ما  البديع  شارع  إغالق  وحاولت  األشخاص  من  مجموعة  خرجت  يومين، 

قوات األمن«.

] التقى الشيخ عيسى قاسم بوفد المفوضية السامية لحقوق اإلنسان وبحث قاسم مع 
الوفد الوضع الحقوقي في البحرين، وقام وفد المفوضية بإطالع قاسم على أجواء الزيارة 
بخصوص  الرسمي  الجانب  مع  المتابعات  وتفاصيل  وسببها،  للبحرين  بها  قاموا  التي 

أوضاع حقوق اإلنسان في البحرين.
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بدء تشييد 4 دور عبادة
تنفيذًا لـ »توصيات بسيوني«

بحرينيون يطلقون تجمعًا 
جديدًا باسم »صحوة شباب الفاتح«

آل  علي  بن  خالد  الشيخ  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  من  كل  اطلع   [
أعمال  سير  بدء  على  الكعبي  جمعة  العمراني  والتخطيط  البلديات  شئون  ووزير  خليفة، 
تشييد 4 دور عبادة وهي: )مسجد أم البنين بمدينة حمد، جامع ومأتم اإلمام الهادي بمدينة 
حمد، مسجد اإلمام علي بمدينة زايد، مسجد اإلمام علي بصدد(، وذلك في ضوء التوجيهات 

الملكية وتنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

] احتشد عدد من البحرينيين ظهر أمس الجمعة )16 ديسمبر/ كانون األول 2011(، في 
ساحة جامع مركز أحمد الفاتح اإلسالمي في الجفير، معلنين إطالق تجمع جديد يحمل اسم 
»صحوة شباب الفاتح«. وطالب الحاضرون في التجمع بتطبيق القانون على الجميع دون 

استثناء، رافضين ما أسموه بـ »اإلقصاء والتهميش، وما يتم من صفقات تحت الطاولة«.
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