
Sep
سبتمبر

09

أفرجــت الســلطات األمنيــة خــال هــذا الشــهر عــن املصــور حســن 
حبيــل بعــد 5 ســنوات مــن الســجن علــى ذّمــة قضيــة »متــّرد« يف 
حــن اعتقلــت قــّوات األمــن حفيــد أحــد شــخصيات الــدراز، الــذي 

تــرّأس وفــدا لزيــارة امللــك قبــل أيــام فقــط مــن احلادثــة. 

ذكــرى  والعــامل  البحريــن  يف  املواطنــن  إحيــاء  ســبتمرب  وشــهد 
عاشــوراء، املناســبة التــي تكــّررت فيهــا سلســلة االعتــداءات علــى 
ــن  ــال دي ــم رج ــن بينه ــال عديدي ــيعية، واعتق ــة الش ــم الديني املراس
وخطبــاء. ويف خطــاب عاشــوراء، توّعــد أمــن عــام حــزب اهلل الســيد 
ــن”. ــن لشــعب البحري ــأن يقــف مــع “بقــاء البحري حســن نصــر اهلل ب

وأعلنــت وزارة الداخليــة بــأن 14 إيرانيــا دخلــوا البحريــن بجــوازات ســفر 
ــزّورة”  ــوازات “م ــور ج ــت ص ــم بّث ــة، ث ــر حقيقي ــماء غ ــيوية وبأس آس
قالــت إنهــا تعــود إليهــم، والحقــا كشــفت مصــادر إعاميــة عن فرض 
الســلطات البحرينيــة حظــرا غــر معلــن علــى دخــول الباكســتانين 
ــى  ــم، عل ــذ بصماته ــاد ألخ ــن يف الب ــع املوجودي ــتدعائها جمي واس
خلفيــة القضيــة ذاتهــا. يف املقابــل، قــال املتحدث باســم اخلارجية 
اإليرانيــة بــأن ســلطات بــاده مل تتســّلم أي دليــل علــى هــذه احلادثــة. 

وصّنفــت البحريــن يف املرتبــة الثالثــة علــى قائمــة تضــم الــدول 
املتحــدة  األمم  وضعتهــا  حــن  يف  العاليــة،  يف  عنصريــة  األكــر 
خــال الشــهر ذاتــه مــن بــن 38 دولــة متــارس »إجــراءات خمزيــة« 
بحــق النشــطاء، وقامــت مفوضــة حقــوق اإلنســان اجلديــدة يف أول 

ــن. ــة البحري ــرة حلكوم ــادات مباش ــه انتق ــا بتوجي ــة له كلم

باجلنــس  اّتجــار  فضيحــة  عــن  أجنبيــة  إعــام  وســائل  وكشــفت 
ــف  ــت صح ــن اّتهم ــن، يف ح ــة يف البحري ــدة األمريكي ــت القاع ضرب
ــن  ــة ع ــات مالي ــاء معلوم ــس إلخف ــون التجس ــذّرع بقان ــا بالت بريطاني
ــة  ــرا خارجي ــى وزي ــهر التق ــذا الش ــال ه ــن، وخ ــاعداتها للبحري مس

البحريــن وســوريا ألول مــرة منــذ تفجــر األزمــة الســورية.

إدانة أممية للبحرين بصفتها قامعة 
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طران اخلليج جتمع تربعات ملؤسسة يرأسها جنل امللك
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مصريــون يتنازلــون عــن جنســياتهم بعــد أن جتنســوا بجنســيات 6 
دول بينهــا البحريــن

ســجناء سياســيون يشــكون انقطــاع املــاء منــذ 5 أيــام يف ســجن 
جــو املركــزي وآخــرون يصفونــه بـ”اجلحيم”

فضيحة اّتجار باجلنس تضرب القاعدة األمريكية يف البحرين
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قصــر باكنغهــام يــرد علــى طلــب مشــيمع التدّخــل إلنقــاذ والــده: 
امللكــة ال تتدخــل يف شــؤون دولــة أخــرى ذات ســيادة
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البحريــن الثالثــة علــى قائمــة تضــم الــدول األكــر عنصريــة يف 
العــامل بحســب تصنيــف جديــد
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املتحــدث باســم اخلارجيــة اإليرانيــة: ال دليــل علــى دخــول 14 إيرانيــا 
للبحريــن بجــوازات مــزورة
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توجــه  لهــا  كلمــة  أول  يف  اجلديــدة  اإلنســان  حقــوق  مفوضــة 
البحريــن حلكومــة  مباشــرة  انتقــادات 

الدراز: اعتقال حفيد رئيس وفد شعبي زار امللك
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الباكســتانين  البحريــن تفــرض حظــرا غــر معلــن علــى دخــول 
بصماتهــم ألخــذ  البــاد  يف  املوجوديــن  جميــع  وتســتدعي 
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األمم املتحــدة تضــع البحريــن بــن 38 دولــة متــارس »إجــراءات 
خمزيــة« بحــق النشــطاء
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الداخليــة البحرينيــة تقــول إن 14 إيرانيــا دخلــوا البحريــن بجــوازات 
ســفر آســيوية حتمــل بيانــات غــر صحيحــة وبأســماء غــر حقيقيــة 
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يف  ستســتمر  احلكومــة  إن  تقــول  لنــدن  يف  البحريــن  ســفارة 
تأمــن الرعايــة الطبيــة ملشــيمع... وجنلــه يعتــرب بيانهــا “تغّيــرا 

إيجابيــا”

الســلطات البحرينيــة حتبــس رجلــي ديــن 15 يومــا بســبب خطبهــم 
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نسبة البحرنة تراجعت إىل 86%


