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أعضــاء  منــع  قانــون  الشــورى  جملــس  ميــرر  الشــهر  هــذا  يف 
االنتخابــات  يف  املشــاركة  مــن  املنحلــة  املعارضــة  اجلمعيــات 
بقانــون مينــع أعضــاء  البحريــن مرســوما  النيابيــة، ويصــدر ملــك 
واالحتــادات  األنديــة  إلدارات  الرتشــح  مــن  السياســية  اجلمعيــات 
الرياضيــة، فيمــا يتظاهــر مئــات الربيطانيــن عند مهرجان ويندســور 
ــرب  ــة ألك ــن. ويف حماكم ــك البحري ــور مل ــى حض ــا عل ــول احتجاج للخي
عــدد مــن املتهمــن فيمــا عــرف بقضيــة خليــة )كتائــب ذو الفقــار( 
صــدر احلكــم بالســجن املؤبــد لـــ 53 بحرينــي وإســقاط اجلنســية 
الشــهر  هــذا  وشــهد  سياســية.  خلفيــة  علــى  منهــم   115 عــن 
كتلــة مــن األحــكام القاســية منهــا تأييــد إعــدام بحرينيــن بتهمــة 
قتــل شــرطي، وأحــكام بالســجن املؤبــد يبلــغ جمموعهــا 63، فيمــا 
أســقطت جنســية 140 بحرينيــا جميعهــم علــى خلفيــات سياســية.

تأييد احلكم بإعدام بحرينيني واملؤبد لـ63 
وإسقاط جنسية 140 بحريًنا

1 وووو

وزارة الداخليــة متنــع مســرة يــوم العمــال العاملــي للعــام الرابــع 
علــى التــوايل يف البحريــن.

3 وووو

ــن  ــية م ــات السياس ــاء اجلمعي ــع أعض ــون مين ــدر قان ــك يص املل
الرتشــح إلدارات األنديــة واالحتــادات الرياضيــة.

 9 وووو

البحرين تهدم نادّيًا ومدرسة يطّلان على أحد قصور امللك.

10 وووو

ــن  ــوريا، والبحري ــة” يف س ــداف “إيراني ــى أه ــرائيلية عل ــارات إس غ
ــل أبيــب”. تدعــم “ت

 13 وووو

مئــات الربيطانيــن يتظاهــرون عنــد مهرجــان ويندســور للخيــول 
احتجاجــا علــى حضــور ملــك البحريــن. 

جملــس الشــورى ميــرر قانــون منــع أعضــاء اجلمعيــات املعارضــة 
املنحلــة مــن املشــاركة يف االنتخابــات النيابية.

ــن  ــفري البحري ــو بس ــع نتنياه ــرّي جم ــاء س ــرس: لق ــيتد ب أسوش
واإلمــارات يف واشــنطن.

 15 وووو

الســجن املؤبــد لـــ 53 وإســقاط جنســية 115 مــن املعتقلــن يف 
قضيــة كتائــب ذو الفقــار.

20 وووو

البحرين تشرتي قنابل أمريكية بـ 45 مليون.

21 وووو

التمييــز تؤيــد إعــدام ســيد أحمــد العبــار وحســن مهــدي يف 
بكربابــاد باكســتاين  شــرطي  قتــل  قضيــة 

ــن  ــن 9 مواطن ــية ع ــقاط اجلنس ــنة وإس ــن 3 و15 س ــجن ب الس
ــة. ــرطة يف اجلنبي ــة ش ــن مبهاجم متهم
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الســجن 5 و7 ســنوات لثالثــة متهمــن مــع إســقاط اجلنســية 
عنهــم بعــد اتهامهــم بالتــدرب علــى اســتعمال األســلحة يف 

معســكرات احلــرس الثــوري اإليــراين.

 25 وووو

الســجن 7 ســنوات وإســقاط اجلنســية عــن متهــم باالنضمــام لـــ 
“ائتــالف 14 فربايــر”.
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معســكرات  يف  بالتــدرب  متهمــن  جنســية  إســقاط  تأييــد 
ســنوات.  7 وســجنهما  اإليــراين  الثــوري  احلــرس 
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االســتئناف تؤيــد أحكامــا باملؤبــد وإســقاط جنســية 10 متهمــن 
بتخزيــن أســلحة يف “مســتودع النويــدرات”.

 31 وووو

ملك البحرين يصادق على قانون اإلفالس اجلديد


