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يف هــذا الشــهر يصــدر احلكــم بــراءة زعيــم املعارضــة الشــيخ 
علــي ســلمان واثنــان مــن قياديــي الوفــاق مــن تهمــة “التخابــر مــع 
قطــر”، وتســتأنف النيابــة احلكــم الصــادر. وتؤيــد حمكمــة االســتئناف 
ســجن احلقوقــي البــارز نبيــل رجــب 5 أعــوام علــى خلفيــة تغريــدات 
تنتقــد حــرب اليمــن والتعذيــب يف ســجون البحريــن، فيمــا الرملــان 
ــة  ــن باإلفــراج الفــوري عــن كاّف ــب البحري األوروبــي يصــدر قــرارا يطال
ــرك  ــو إىل حت ــب ويدع ــل رج ــم نبي ــيني ويف مقّدمت ــجناء السياس الس

دويل.

اجلمعيــات  أعضــاء  منــع  علــى  البحريــن  ملــك  يصــادق  بــدوره 
السياســية املعارضــة )املنحلــة( مــن الرتشــح لالنتخابــات، ويوافــق 
كل مــن جملســي النــواب والشــورى علــى )قانــون التقاعــد( اجلديــد 
ــن يوجــه  ــذي يثــر جــدل عــام وســخط شــعبي يجعــل ملــك البحري ال

ــه.  ــادة بحث إلع

قاســم  اهلل  آيــة  الدينــي  للمرجــع  الصحيــة  احلالــة  وتســوء  هــذا 
يف  جراحيــة  لعمليــة  ويخضــع  اجلريــة  اإلقامــة  حتــت  احملاصــر 

خــاص.  مستشــفى 

 براءة سلمان من التخابر مع قطر
 وتأييد سجن رجب 5 أعوام 
وقاسم يخضع لعملية جراحية

1

 5 مقتــل  يف  للتحقيــق  البحريــن  يدعــو  الســامي  املفــوض 
متظاهريــن وفرنســا تقــول إن التوتــرات تكبــح جمــاح املصاحلــة 

2 ووووو

وزارة اإلعــالم تصــدر قــرارا بإيقــاف صحيفــة الوســط حتــى إشــعارا 
خر  آ

واحلاجــة  دينــار  مليــار   10.6 بلــغ  العــام  الديــن  املاليــة:  وزيــر 
مســتمرة. لالقــرتاض 

 5 ووووو

عائلــة حســن مشــيمع تقــول إنــه ممنــوع مــن تلقــي أدويتــه منــذ 
3 أشــهر.

5 أعــوام  االســتئناف تؤيــد ســجن احلقوقــي البــارز نبيــل رجــب 
علــى خلفيــة تغريــدات تنتقــد حــرب اليمــن والتعذيــب يف ســجون 

البحريــن.

 10 يوافــق علــى منــح إقامــة لألجانــب ملــدة  الــوزراء  جملــس 
600 دينــار. بـــ  ســنوات 

 6 ووووو

حكــم نهائــي بإعــدام الشــاب ســلمان عيســى واملؤبــد خلمســة 
آخريــن يف قضيــة مقتــل شــرطي باكســتاين بالعكــر.

9 ووووو

إنهــاء  علــى  البحريــن  حكومــة  يحّثــون  أمريكيــون  مســؤولون 
األمريكيــة(. اخلارجيــة  )تقريــر  الشــيعة  ضــد  التمييــز 

 10 ووووو

البحريــن تشــرتي 6 مدّرعــات اعــرتاض باكســتانية ألغــراض األمــن 
الداخلــي والســيطرة علــى العنــف.

11

ملــك البحريــن يصــادق علــى منــع أعضــاء اجلمعيــات السياســية 
املعارضــة )املنحلــة( مــن الرتشــح لالنتخابــات.

12 ووووو

البحريــن تعلــن عــن  مئــات الوظائــف التمريضيــة يف الهنــد، وعــدد 
العاطلــني فيهــا يفــوق 500 ممــرض.

13

الشورى يوافق بأغلبيته الساحقة على قانون التقاعد اجلديد.

14 ووووو

الرملــان األوروبــي يصــدر قــرارا يطالــب البحريــن باإلفــراج الفــوري 
رجــب  نبيــل  مقّدمتــم  ويف  السياســيني  الســجناء  كاّفــة  عــن 

ويدعــو إىل حتــرك دويل.

17

حكومــة البحريــن تدفــع مليــون ونصــف دوالر للتعاقــد مــع »لوبــي« 
أمريكــي  BGR للقيــام بأنشــطة ضغــط دبلوماســية )لوبــي( نيابــة 

عنهــا يف واشــنطن.

 19 ووووو

»نيويوركــر« األمريكّيــة: شــركة عالقــات عامــة بريطانيــة  جمّلــة 
وســائل  يف  معارضــني  اســتهداف  علــى  البحريــن  ســاعدت 

دوالر. ماليــني   3 بـــ  ســنوي  عقــد  مقابــل  االجتماعــي  التواصــل 

21 ووووو

الــراءة لزعيــم املعارضــة الشــيخ علــي ســلمان واثنــان مــن 
قياديــي الوفــاق مــن تهمــة »التخابــر مــع قطــر«.

ملك البحرين يوجه إلعادة بحث قانون التقاعد املثر للجدل.

 25 ووووو

االســتئناف: أحــكام بالســجن بــني 3 ســنوات واملؤبــد لـــ 12 متهمــا 
بتفجــر قنبلــة يف الــدراز.

26

املؤبــد ملتهــم وإســقاط اجلنســية عــن اثنــني يف قضيــة تفجــر 
خطــوط النفــط يف بــوري.

27

آية اهلل قاسم يخضع لعملية جراحية يف مستشفى خاص.


