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ــم  ــى زعي ــاة عل ــدى احلي ــجن م ــً بالس ــر 2018 حكم ــدر يف نوفم ص
ــر مــع  ــة الشــيخ علــي ســلمان، بتهمــة »التخاب املعارضــة البحريني

ــه.  ــابقا براءت ــا س ــتئناف حكم ــة االس ــت حمكم ــد أن ألغ ــر« بع قط

وخــال الشــهر الــذي شــهد إجــراء االنتخابــات، صــدرت جمموعــة 
فقــد  سياســيني.  ســجناء  علــى  القضائيــة  األحــكام  مــن  كبــرة 
قضــت احملاكــم بإعــدام أربعــة بحرينيــني بتهمــة قتــل شــرطي يف 
الــدراز، وإعــدام كل مــن زهــر إبراهيــم وحممــد مهــدي املتهمــني 
املؤبــد  بالســجن  أحــكام  وصــدرت  شــرطة.  حافلــة  باســتهداف 
وغرهــا ملعتقلــني بتهمــة التــدرب يف معســكرات بالعــراق، وأحكام 
الئتــاف  باالنضمــام  ملتهمــني  اجلنســية  إســقاط  مــع  بالســجن 
ــرات  ــكيل “اخملاب ــة تش ــد يف قضي ــل للمؤب ــكام تص ــر، وأح 14 فراي
ــة االنضمــام  ــورة”، وأخــرى إلســقاط اجلنســية يف قضي الســرية للث

لـــ “ســرايا اخملتــار”.

االعتقــاالت يف  مــن  الســلطات جملــة  نّفــذت  االنتخابــات،  وقبيــل 
عــدة حمــات، كمــا اعتقلــت نائــب “الوفــاق” الســابق علــي العشــري 
بســبب تغريــدة قــال فيهــا إنــه وعائلتــه ســيقاطعون االنتخابــات. 
علــى  باإلبقــاء  البتزازهــم  مواطنــني  أمنيــة  أجهــزة  واســتدعت 
طلباتهــم االســكانية مقابــل املشــاركة يف االنتخابــات. وفيمــا بعــد 
االنتهــاء مــن التصويــت، أحالــت النيابــة العامــة شــخصني للمحاكمــة 

ــح.  ــر للرتش ــن قط ــار م ــف دين ــا 12 أل ــا تلقي ــت إنهم قال

وتفّجــرت خــال نوفمــر قضيــة الاعــب البحرينــي حكيــم العريبــي، 
البحريــن  إىل  بالرتحيــل  مهــددا  بــات  والــذي  أســرتاليا،  يف  الاجــئ 

جمــددا، بعــد اعتقالــه يف تايانــد.

وأعلنــت الســلطات القبــض علــى خليــة تزويــر جــوازات يرتأســها 
قضيــة  ويف  بالدولــة،  موظفــني  مــن  تســهيات  لقــت  عربــي 
الشــهادات املــزّورة ُأعلــن عــن ضبــط وكيــل وزارة و3 نواب ســابقني 

ضمــن عشــرات مــن أصحــاب الشــهادات اجلامعيــة املــزورة.

علــى صعيــد آخــر، ُنقــل عــن مكتــب رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي قولــه 
ــً”، يف حــني أعلــن مســئول كبــر  إن نتنياهــو ســيزور البحريــن “قريب
يف إســرائيل بأنهــا والبحريــن جتريــان حمادثــات إلقامــة عاقــات 

دبلوماســية رســمية.

 احلكم على زعبم املعارضة بالسجن مدى احلياة 
وأحكام بإعدام أربعة نشطاء 

 1 رررررر

واشــنطن تطلــق ســراح أمريكــي مرتبــط بداعــش ليعيــش يف 
املنامــة

2 رررررر

البحريــن ميتــدح “نتنياهــو”: لديــه موقــف واضــح  وزيــر خارجيــة 
ألهميــة اســتقرار املنطقــة ودور اململكــة العربيــة الســعودية

الداخليــة تقــول إنهــا أحبطــت حماولــة تهريــب 6 مطلوبــني يف 
قضايــا سياســية عــر البحــر

4

ــي  ــيخ عل ــة الش ــة البحريني ــم املعارض ــاة لزعي ــدى احلي ــجن م الس
ــر« ــع قط ــر م ــة »التخاب ــلمان بتهم س

 5 رررررر

قطــر تنفــي تورطهــا يف »قضيــة التخابر« وتســتنكر الزّج باســمها 
يف خافــات البحريــن الداخلية

 6 رررررر

أملانيا تعتزم ترحيل مواطن بحريني إىل باده

ولقيــت  عربــي  يرتأســها  جــوازات  تزويــر  خليــة  علــى  القبــض 
بالدولــة موظفــني  مــن  تســهيات 

 7 رررررر

البحريــن: اعتقــال 55 مواطنــً يف حملــة جديــدة علــى املعارضــة 
قبيــل االنتخابــات النيابيــة

فــوز مرشــح دميقراطــي باالنتخابــات األمريكيــة كانــت البحريــن قــد 
طردتــه يف العــام 2014 )تــوم مالينوســكي(

احلكومــة أســقطت أكــر مــن 1500 مواطنــا مــن قوائــم الناخبــني 
يف ســرتة

 12 رررررر

احلكم بإعدام اربعة بحرينيني بتهمة قتل شرطي يف الدراز
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ابــن عــم ملــك البحريــن يتعــرض للمقاضــاة يف لنــدن لتنصلــه مــن 
دفــع 35 مليــون دوالر للقــاء جنــوم “بوليــوود”

إيقــاف نائــب “الوفــاق” الســابق علــي العشــري بســبب تغريــدة 
قــال فيهــا إنــه وعائلتــه ســيقاطعون االنتخابــات

 فتيــل وحاجــي يف االنفــرادي بعــد نشــرهما تســجيات صوتيــة عمــا 
تعرضــا لــه يف جــو 

16 رررررر

جملــس الشــيوخ األمركــي يصــوت ضــد مشــروع قــرار يهــدف 
لوقــف مبيعــات أســلحة للبحريــن

ــة  ــن يف قضي ــني آخري ــنوات الثن ــجن 10 و5 س ــة والس ــد لثاث املؤب
ــراق ــكرات بالع ــدرب يف معس ــلحة والت ــازة أس حي

الســجن 15 ســنة ملتهَمــني مــع إســقاط جنســيتهما يف قضيــة 
االنضمــام الئتــاف 14 فرايــر

20 رررررر

أجهــزة أمنيــة تســتدعي مواطنــني وتبتزهــم: اإلبقاء علــى طلباتكم 
االســكانية مقابــل املشــاركة يف االنتخابات

 22 رررررر

ضبــط وكيــل وزارة و3 نــواب ســابقني ضمــن عشــرات مــن أصحــاب 
الشــهادات اجلامعيــة املزورة

 23 رررررر

جماعــات  حظــر  وســط  الرملانيــة  االنتخابــات  جتــري  البحريــن 
ضــة ر ملعا ا

24 رررررر

ســيزور  نتنياهــو  إن  يقــول  اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  مكتــب 
“قريبــً” البحريــن 

 27 رررررر

مســئول إســرائيلي كبــر: إســرائيل والبحريــن جتريــان حمادثــات 
إلقامــة عاقــات دبلوماســية رســمية
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حمكمــة تصــدر حكمــً بإعــدام الشــابني زهــر ابراهيــم وحممــد 
مهــدي بعــد اتهامهمــا باســتهداف حافلــة شــرطة

النيابــة العامــة حتيــل شــخصني للمحاكمــة تلقيــا 12 ألــف دينــار 
بحريني من قطر للرتشح لانتخابات النيابية 

 30 رررررر

 10 والســجن  لثمانيــة  ســنة   15 والســجن  ملتهمــني  املؤبــد 
ــرية  ــرات الس ــكيل “ اخملاب ــة تش ــن يف قضي ــني آخري ــنوات الثن س

للثــورة”
ــقاط  ــا وإس ــد لـــ 18 متهم ــنوات واملؤب ــني 3 س ــجن ب ــكام بالس أح
“ســرايا  لـــ  االنضمــام  قضيــة  يف  منهــم   13 عــن  اجلنســية 

اخملتار” 

بعــد  الزاكــي  فاضــل  الشــيخ  الشــيعي  الديــن  رجــل  اعتقــال 
منزلــه مداهمــة 


