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ســمحت الســلطات للشــيخ عيســى قاســم مغــادرة البــاد لتلقــي 
ــفى  ــل إىل مستش ــة، نق ــة اجلربي ــن اإلقام ــهرا م ــد 14 ش ــاج بع الع
ناجحــة.  لكــن  معّقــدة  جراحيــة  عمليــة  لــه  لتجــرى  بلنــدن  خــاص 
ــة  ــن منطق ــار ع ــلطات احلص ــت الس ــم، رفع ــادرة قاس ــب مغ وعق

ــدراز. ال

الوضــع االقتصــادي يف البــاد شــهد زاد تدهــورا خــال هــذا الشــهر، 
البحريــن  لبنــك  األجنبيــة  األصــول  صــايف  تراجــع  عــن  كشــف  إذ 

املركــزي وســط خماطــر تهــدد العملــة. 

واتهمــت البحريــن قطــر خــال يوليــو 2018 بالوقــوف خلف “حســابات 
وهميــة” للتأثــر علــى الــرأي العــام يف قضايــا التجنيــس وقانــون 

ــعودية.  ــع الس ــات م ــد والعاق التقاع

القمــع  إن  بيــان  يف  األمريكــي  الكونغــرس  يف  أعضــاء  وقــال 
السياســي للمجتمــع الشــيعي يف البحريــن لــن يــؤدي إىل االســتقرار، 
يف الوقــت الــذي أنفــذت فيــه اإلدارة األمريكيــة صفقتني عســكريتني 
للبحريــن مبــا جمموعــه 150 مليــون دوالر، وأضافــت جماعــة »ســرايا 

ــاب. ــة اإلره ــر« إىل قائم األش

الكشــف  الربيطانيــة  الشــرطة  رفضــت  متصــل  صعيــد  وعلــى 
ــا  ــت إنه ــن وقال ــرطة البحري ــب ش ــدة لتدري ــة جدي ــة صفق ــن قيم ع

ســرية. معلومــات 

 الشيخ قاسم يغادر البالد لتلقي العالج 
والسلطات ترفع احلصار عن الدراز

1 ووووو

السلطات األمنية تعتقل 10 مواطنني من بركة سباحة 

 2 ووووو

ــايل  ــود الع ــيخ حمم ــارز الش ــيعي الب ــن الش ــل الدي ــن رج ــراج ع اإلف
ــه ــاء حمكوميت ــد انقض بع

املعتقــل ســيد كاظــم عبــاس يخضــع لعمليــة اســتئصال ورم يف 
الــرأس باملستشــفى العســكري

منــح األجانــب حــق اإلقامــة ملــدة 10 ســنوات بالكفالــة الشــخصية 
مقابــل 600 دينــار

تراجــع صــايف األصــول األجنبيــة ملركــزي البحريــن وســط خماطــر 
تهــدد العملــة

 3 ووووو

ســلطات البحريــن تفــرج عــن املعتقــل السياســي علــي قمــرب 
بعــد تدهــور حالتــه الصحيــة إلصابتــه بالســرطان

تعــرض حافلــة بحرينيــة حلــادث انقــاب نتــج عنــه حالتــي وفــاة 
اإلصابــات وعشــرات 

7 ووووو

الســلطات البحرينيــة تســمح آليــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم 
مبغــادرة البــاد لتلقــي العــاج والشــيخ يغــادر إىل لنــدن 

11 ووووو

أمريكا تضيف جماعة »سرايا األشر« إىل قائمة اإلرهاب

الســلطات ترفــع احلواجــز األمنيــة عــن الــدراز وتفتــح منافذهــا بعــد 
عامــني مــن احلصــار

 13 ووووو

أعضــاء يف الكونغــرس األمريكــي: القمــع السياســي للمجتمــع 
ــتقرار ــؤدي إىل االس ــن ي ــن ل ــيعي يف البحري الش

 14 ووووو

تنفيذهــا  حــول  البحريــن  تقريــر  ينتقــدون  املتحــدة  األمم  خــرباء 
والسياســية املدنيــة  باحلقــوق  اخلــاص  الــدويل  العهــد 

15 ووووو

اعتقــال البحرينــي حممــد خــامت مــن أمــام جملــس الــوزراء بعــد 
 5 عاطــا  وبقائــه  للعمــل  إرجاعــه  عــدم  علــى  احتجــاج  وقفــة 

سنوات 

 16 ووووو

»إليــاس املــا« تلجــأ إىل  عائلــة املعتقــل املصــاب بالســرطان 
يف  األدويــة  مــن  حرمانــه  بعــد  حياتــه  إلنقــاذ  النجــدة  شــرطة 

لســجن ا

 17 ووووو

بـ  هدد  أن  بعد  البنعلي  يوسف  للداعشي  شهرا  احلبس  تأييد 
“تقصيص رقاب” مازم أول وعريف يف الداخلية

18

احلــواج تقــول إن النيابــة العامــة حفظــت دعــوى رفعتهــا بحــق 
مصرية شتمت الطائفة الشيعية 

اســتقالة وكيــل الزراعــة بســبب خافــات إداريــة وتعيــني عضــو آخــر 
مــن العائلــة احلاكمــة يف موقعــه

 21 ووووو

ــر  ــة” للتأث ــابات وهمي ــف “حس ــوف خل ــر بالوق ــم قط ــن تته البحري
علــى الــرأي العــام يف قضايــا التجنيــس وقانــون التقاعــد والعاقــات 

مع السعودية 

 22 ووووو

حبــس الشــيخ حممــد ســعيد العــرادي 7 أيــام وإحالتــه للمحاكمــة 
بتهمــة إهانــة إحــدى امللــل

 25 ووووو

حمكمــة ســعودية تقضــي بســجن مواطــن بحرينــي 9 ســنوات 
بتهمــة املشــاركة يف تظاهــرات القطيــف

 26 ووووو

ــة هاجــر منصــور إىل  ــة عيســى يرفــض نقــل املعتقل ســجن مدين
ــا ــدم عليه ــط يف ال ــراض جتّل ــور أع ــم ظه ــفى رغ املستش

لصيانة  منتجات  البحرين  بيع  على  توافق  األمريكية  اخلارجية 
الفرقاطة »صبحا« بتكلفة تقدر بـ 70 مليون دوالر

 28 ووووو

الشــرطة الربيطانيــة ترفــض الكشــف عــن قيمــة صفقــة جديــدة 
ــن وتقــول إنهــا معلومــات ســرية »موقــع  لتدريــب شــرطة البحري

فايس« 

31

موّجهــة  صواريــخ  نظــم  البحريــن  بيــع  علــى  توافــق  واشــنطن 
أســبوع خــال  ثانيــة  صفقــة  يف  دوالر  مليــون   80 بقيمــة 


