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الطعــام،  عــن  إضرابــا  مشــيمع  علــي  البحرينــي  الناشــط  نّفــذ 
الســلطات  مطالبــً  لنــدن،  يف  البحريــن  ســفارة  أمــام  معتصمــا 
البحرينيــة بتوفــر العــاج لوالــده املعــارض حســن مشــيمع، إثــر 
ضغوطــات ســمحت الســلطات ملشــيمع األب بإجــراء فحــص طبــي 
دون قيــود مذلــة. لكــن اعتصــام جنلــه اســتمر طــوال أغســطس 
لتلبيــة كل مطالبــه ومت نقلــه للمستشــفى بعــد أن تدهــورت صحتــه 

بشــدة. 

ويف حــن طالبــت جلنــة تابعــة لــأمم املتحــدة حكومــة البحريــن 
باإلفــراج الفــوري عــن نبيــل رجــب، كشــفت املنّظمــة األمميــة عــن 
رســالة وّجهتهــا إىل احلكومــة عــن حكــم اإلعــدام بحــق ماهــر اخلبــاز 

وطالبــت بإعــادة احملاكمــة.

االجتماعــي  التأمــن  هيئــة  إدارة  تشــكيل  البحريــن  ملــك  وأعــاد 
معينــا ممثــا واحــدا فقــط عــن االحتــاد العــام للنقابــات، ويف اجلانــب 
الدبلوماســي صــدر عــن امللــك تصريحــً هاجــم فيــه قطــر وحتــّدث 
فيــه جمــّددا عــن أحقيــة عائلتــه بحكــم الزبــارة القطريــة، ُأعقــب 
بقــرار مــن الســلطات وقــف إصــدار تأشــرات دخــول للقطريــن ردا 

ــة. ــلطات الدوح ــادي« س ــّمته »مت ــا س ــى م عل

قضّيــة  أغســطس  شــهر  خــال  فَجــرت  آخــر،  صعيــد  علــى 
الشــهادات املــزّورة، اســتدعت تدّخــل رئيــس احلكومــة للتوجيــه 
بالتحقيــق فيهــا. ويف أغســطس ّعــر علــى إمام مســجد ســّني يف 
ق مقتــوال بشــكل مريــع مــن قبــل مقيمــن آســيوين، مــا لقــي  احملــرّ

ردود أفعــال واســعة. 
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اإلفــراج عــن املعتقــل ســيد كاظــم عباس بعــد إصابته بالســرطان 
وفقدانــه البصر

علــي مشــيمع يضــرب عــن الطعــام أمــام ســفارة البحريــن يف 
ــجن ــده يف الس ــاج لوال ــر الع ــلطات بتوف ــوم الس ــى تق ــدن حت لن

ملــك البحريــن يصــادق علــى قانــون يحــرم معارضــن مــن عضويــة 
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حــاول  الــذي  اإلســرائيلي  التجســس  برنامــج  زاك:  مــارك  بيــل 
اخــراق منظمــة العفــو اســتخدم يف البحريــن وكان يســتهدف 

أحــدا مــا يف قطــر
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العثــور علــى إمــام مســجد باحملــّرق مقتــوال ووزارة الداخليــة تّتهــم 
ــيوين بقتله آس
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األهــايل  أنشــأهما  وســور  قاعــدة  جتــّرف  البحرينيــة  الســلطات 
2011 العــام  يف  هدمتــه  شــيعي  ملســجد 
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القضــاء املصــرّي يؤّيــد قــرارًا للسيســي بتمليــك امللــك البحرينــي 
عقــارات بســيناء بعــد رفــض نظــام مبــارك
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إزالــة فرشــات الباعــة يف جدحفــص بعــد يــوم مــن زيــارة حميــدان 
للســوق
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األمم املتحــدة وّجهــت رســالة إىل حكومــة البحريــن عــن حكــم 
اإلعــدام بحــق ماهــر اخلبــاز وطالبــت بإعــادة احملاكمــة
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ــا  ــه حكم ــد قضائ ــعل بع ــن املش ــي الدي ــيد حمي ــن الس ــراج ع اإلف
ــا ــا كام ــجن عام بالس
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جلنــة تابعــة لــأمم املتحــدة تطالــب باإلفــراج الفــوري عــن نبيــل 
رجــب: آراؤه السياســية هــي ســبب حماكمتــه

ــن  ــة: ل ــارة القطري ــم الزب ــه بحك ــة عائلت ــدد أحقي ــن يج ــك البحري مل
ننســى عــدوان 1937

االجتماعــي  التأمــن  هيئــة  إدارة  تشــكيل  يعيــد  البحريــن  ملــك 
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أرســلت إىل معتقلــة سياســية

ســجن »جــو« يحــرم أخــا الشــيخ علــي ســلمان مــن تلقــي العــاج 
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حتقيقــات أمميــة حتــّذر: الســجن املنهجــي والواســع النطــاق يف 
البحرين قد يشّكل »جرائم ضد اإلنسانية« 

البحريــن توقــف إصــدار تأشــرات الدخــول للقطريــن ردا علــى 
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ــر اخلارجيــة يســتقبل ســفر الصــن بعــد تصريحــات مســيئة  وزي
ُنســبت لــه

إجــراء فحــص الســرطان للزعيــم املعــارض حســن مشــيمع ألول 
مــرة منــذ عامــن

احلكومــة  مبنــى  أمــام  احتــج  مواطــن  اعتقــال  البحريــن: 
السابق 
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سجون البحرين تبيع البطانيات على املعتقلن

نقــل علــي مشــيمع للمستشــفى بعــد 30 يومــا مــن اإلضــراب 
ــام ــن الطع ع


