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بعد سلب احلريات السياسية..
التعدي على املصالح
بدء
ّ
االقتصادية للمواطنني
مل يكــد ينتهــي شــهر مــارس مــن العــام  2019إال وكانــت يــد
احلكومــة قــد وصلــت إىل حمفظــة التأمــن ضــد التعطــل التــي حتــوي
مئــات املاليــن مــن الدنانــر ،وحــدث ذلــك مبوافقــة مــن جملســي
الشــورى والنــواب.
 230مليونــً ســيكون للحكومــة حــق التصــرف بهــا مــن حمفظــة
مــرر اجمللســن هــذه
التأمــن ضــد التعطــل ،ويف الوقــت الــذي
ّ
اخلطــوة ،قدمــت احلكومــة مشــروع املوازنــة اجلديــدة بعــد أن
قلّصــت ميزانيــة التعليــم  100مليــون دينــار.
كمــا ســارعت احلكومــة لتغيــر اشــراطات مشــروع مزايــا لإلســكان
االجتماعــي ،وقــد تضــرر املواطنــون وجتّ ــار العقــار مــن هــذا التغيــر،
أدي ملراجعتــه بعــد ســخط عــام وانتقــادات مــن املواطنــن
ممــا ّ
واملكاتــب العقاريــة للمشــروع.
ً
حكمــآ
علــى صعيــد احلريــات العامــة ،أصــدرت حمكمــة بحرينيــة
بالســجن املؤبــد وإســقاط جنســية علــى الناشــط الشــاب علــي
الشــويخ ،الــذي قامــت الســلطات الهولنديــة بتســلميه للبحريــن،
عرضهــا النتقــادات واســعة.
وهــو األمــر الــذي ّ
كمــا أصــدرت إحــدى احلاكــم حكمــً بســجن املعــارض املعــروف
إبراهيــم شــريف ملــدة ســتة أشــهر مــع وقــف التنفيــذ ملــدة ثــاث
ســنوات ،وذلــك إثــر توجيــه شــريف انتقــادات للرئيــس الســوداين
الســابق عمــر البشــر.
وكشــفت وســائل اعــام اســرائيلية أن عــدد مــن املتحدثــن
اإلســرائيليني ،سيشــاركون يف مؤمتــر لريــادة األعمــال باملنامــة
ينظمــه صنــدوق العمــل متكــن.

1
احلكــم بالســجن املؤبــد وإســقاط اجلنســية علــى الجــيء بحرينــي
قامــت هولنــدا بتســليمه للبحريــن
البحريــن ردا علــى الدمنــارك :قضية اخلواجة مســألة وطنية وســيادية
ونرفــض أي تعليــق علــى أحــكام قضائنــا املســتقل
أرقــام رســمية 8025 :بحرين ًيــا مت خروجهــم ضمــن برنامــج التقاعــد
االختيــاري  45٪منهــم مــن وزارة الرتبيــة

2
 52من معتصمي الدراز ُحكم عليهم بالسجن  10سنوات
وزير العمل 18 :شركة تأخرت يف صرف الرواتب العام املاضي

3
املبيعــات العســكرية األمريكيــة للبحريــن فاقــت  6مليــار دوالر بــن
عامــي  2017و( 2018مؤسســة كارنيغــي للســام)
وزيــر اخلارجيــة  :تنظيــم اإلخــوان املســلمني أحــد أساســات اإلرهــاب
تفرعــت القاعــدة وداعــش
ومنــه ّ
تكلفــة مــرو البحريــن ســترتاوح بــن مليــار ومليــاري دوالر (صحيفــة
حمليــة)

4
احلكومــة :تعليــق اســتفادة أي بحرينــي يعتقــل ألســباب سياســية مــن
مشــروع الســكن االجتماعــي «مزايــا املط ّ��ور»
البحريــن :رفــع جديــد لتعرفــة الكهربــاء واملــاء علــى األجانــب وقطاعات
جتاريــة وصناعيــة
أحــكام بالســجن املؤبــد والســجن  15ســنة ملتهمــن بتشــكيل
«هيئــة خمابــرات الثــورة»

5
وزارة العمل 75% :من العاطلني تخرجوا قبل أشهر

6
 807بحرينيني ُأسقطت عنهم اجلنسية بني  2015و2019
املرحــل
وســائل إعــام هولنديــة تتابــع احلكــم علــى الالجــئ البحرينــي
ّ
علــي الشــويخ بالســجن مــدى احليــاة
احلكومــة تقــرر مراجعــة مشــروع مزايــا اإلســكاين بعــد انتقــادات
واســعة طالــت املشــروع

7
وزارة العــدل متنــع نــدوة تناقــش انتفاضــة مــارس  1965يف جمعيــة
التجمــع القومــي
البحريــن أكــر دول الشــرق األوســط تلوثـاً (تقريــر جــودة الهــواء
العاملــي)
الســجن ســنة و 8أشــهر للنائبــة ابتســام هجــرس إلدانتهــا يف قضايا
ماليــة
رسوم بـ  500دينار فقط إلعفاء أصحاب األعمال من نسبة البحرنة

8
الن��واب يقــر تعديــل عقوبــة خمالفــات الســجل التجــاري6 :
جملــس
ّ
أشــهر إيقــاف وغرامــة تصــل إىل  100ألــف دينــار

9
وزير الكهرباء :مليونا دينار متأخرات فواتري الوزارات
رئيســة جمعيــة األطبــاء حت��ذّ ر من الفــراغ الكبري الذي ســيرتكه التقاعد
االختياري يف املستشــفيات

10
النيابــة تنفــي تعــرض الســجني املغربــي للتعذيــب وتقــول إن وفاتــه
كانــت بســبب إصابتــه مبــرض حــاد
وزارة الداخلية :تزايد طلبات األجانب لإلقامة يف البحرين

11
قنــاة هولنديــة :قضيــة ترحيــل علــي الشــويخ تأخذ بعدًا داخليــا هولنديًا
وحتــركات للمعارضــة لكشــف املالبســات

12
احلكومــة حتيــل قانونــا مســتعجال للربملــان يســمح بتمويــل «التقاعــد
االختيــاري» مــن صنــدوق التعطــل
إلزام النائب السابق أحمد قراطة بدفع  110آالف دينار حملطة وقود
احلكومة تخفّ ض ميزانية التعليم نحو  100مليون دينار
حكيم العريبي يحصل على اجلنسية االسرتالية
اعتمــاد  60دوالرا لربميــل النفــط يف امليزانيــة والعجــز مليــار و321
مليــون دينــار

13
اخلارجية األمريكية تدين التعذيب يف البحرين
احلبــس  6أشــهر إلبراهيــم شــريف بتهمــة إهانــة عمــر البشــر...
والعفــو الدوليــة :احلكــم مثــر لالســمئزاز
مقرتحــا مسـ�تعج ًال إللغــاء تصريــح
جملــس النــواب يرفــع للحكومــة
ً
العمــل املــرن
وزيــر الطاقــة القطــري الســابق :اكتشــافات البحريــن النفطيــة وهميــة
هدفهــا تخديــر املواطــن البحرينــي

14
تعيني البحرين ّية خولة مطر نائبة للمبعوث الدويل لسوريا
السجن  3سنوات مع وقف التنفيذ لوزير سابق يف قضية مالية
اخلدمــة املدنيــة أنهــت دراســة  8آالف طلــب عــاوة وبــدالت يف
2018

15
البحريــن تصــدر أحكامــا بالســجن علــى  167شــخصا يف حملــة علــى
املعارضــة (رويــرز)

16
والتجــار يضــع ضوابــط علــى تأســيس األجانــب
حــوار بــن احلكومــة
ّ
للشــركات و«العمــل املــرن» (نائــب رئيــس الغرفــة)
وزيــرة الصحــة تعلــن تأجيــل بنــاء مستشــفى اجلنوبيــة لعــدم وجــود
ميزانيــة
حريــق يف كاســحة ألغــام يف القاعــدة األمريكيــة يف اجلفــر دون
وقــوع إصابــات

17
جلنــة نيابيــة متــرر تعديــات «التعطــل» 230 :مليــون مــن فائــض
التعطــل لتمويــل التقاعــد االختيــاري
التأمــن ضــد
ّ

18
��دي
االحتــاد العــام للنقابــات يرفــع الصــوت مطالبـاً النــواب :أوقفــوا التع ّ
التعطــل
علــى أمــوال صنــدوق
ّ

19
وقف تنفيذ عقوبة إبراهيم شريف ملدة  3سنوات
تأييــد الســجن  3ســنوات ملطلــوب يف قضيــة سياســية اختبــأ يف
منــزل جــده و 3ســنوات أخــرى لــزوج عمتــه بتهمــة «مســاعدته»
الســجن  3ســنوات وغرامة ألف دينار لعلي البنعلي يف قضايا احتيال
جديــدة بأكــر مــن مليــوين دينار
النــواب ميــررون مشــروع متويــل برنامــج التقاعــد االختيــاري مــن أمــوال
التعطــل
صنــدوق
ّ
��هلوا التعــدي
رئيــس احتــاد النقابــات :النــواب خذلــوا عمــال البحريــن وس ّ
علــى أموالهــم
كلفــة برنامــج التقاعــد االختيــاري  295مليونًا صناديق التقاعد ســتدفع
التعطــل (أحمــد الزايد)
 70والباقــي مــن فوائــض صنــدوق
ّ

20
متحدثــون إســرائيليون سيشــاركون يف مؤمتــر لريــادة األعمــال
با ملنا مــة
نــداء أممــي مــن ســتة خــراء يطالــب بالتحقيق يف اســتهداف ابتســام
الصايــغ وزينــب خميــس وهاجــر منصور

21
البحريــن :اإلخــوان املســلمون ينتخبــون قيــادة جديــدة علــى الرغــم مــن
انضمــام احلكومــة لتحالــف يص ّنــف اجلماعــة تنظيمــا إرهابيــا
وزارة الشــباب والرياضــة متنــع نــادي العروبــة مــن إقامــة نــدوة
النجــار
ملناقشــة كتــاب باقــر
ّ

22
نائــب بريطــاين يدعــو إىل عــزل مديــرة ســجن النســاء يف البحريــن مــرمي
الــردويل… وصحيفــة «ديلــي ميــل» تصفهــا بـ«وحــش البحرين»
تأييــد الســجن  7ســنوات لثالثــة معتقلــن مل يبلغــوا الـــ  18مــن العمــر
بتهمــة الشــروع يف قتــل شــرطي بالــدراز
 178قضيــة فســاد أحيلــت مــن ديــوان الرقابــة للنيابــة خــال  5ســنوات
حفظــت  129منهــا (وزيــر)
الزعبــي للمحامــاة يعلــن اعرتاضــه علــى طلــب وزيــر العــدل تقــدمي
مكاتــب احملامــن إقــرار ذمــة ماليــة

23
وزير الرتبية :إخالء  4مدارس آيلة للسقوط
إزالــة الشــرط الــذي يحــدد للحكومــة اســتخدام  230مليونـاً فقــط مــن
التعطــل وفوزيــة زينــل ُمالمــة (نائــب برملــاين)
صنــدوق
ّ

24
بناء أكرب كنيسة يف البحرين مبنطقة عوايل بكلفة  30مليون دوالر
وزارة العــدل تــرد علــى الزعبــي  :ال نســمح باالســتثمارات الســرية
واإلفصــاح املــايل ملكاتــب احملامــاة أمــر الزم قانونـاً
 230مليون دينار من صندوق التعطل باتت يف جيب احلكومة

25
البحريــن :تعطــل أنظمــة البيانــات يف املستشــفى العســكري بعــد
تعرضهــا الخــراق إلكــروين
ّ
جلنــة حتقيــق يف واقعــة مدرســة مدينــة حمــد برئاســة حممــد بــن
مبــارك

26
حمكمــة تخفّ ــف عقوبــة شــقيقني مــن الســجن  15ســنة إىل  5يف
قضيــة «مزرعــة كــرزكان» بعــد أن قضيــا  8ســنوات يف الســجن
موســعة» يف قض ّيــة
النيابــة العامــة تقــول إنهــا بــدأت «حتقيقــات
ّ
«مدرســة مدينــة حمــد»
بعــد أيــام مــن حكم بحبســه  3ســنوات… احلبس ســنتني لعلــي البنعلي
يف قضيــة احتيــال جديــدة مــع وقــف التنفيــذ بكفالــة
شــركة مملوكــة لوزيــر ســابق تتأخــر عــن ســداد أجــور  1200موظــف
(صحيفــة حملّيــة)

27
 2000مؤسســة يف البحريــن ُتش��غّ ل مهندســن غــر مرخــص لهــم
(مســؤول حكومي)
شــركة البحريــن للغــاز املُ ســال ســتبدأ عملياتهــا التجاريــة يف شــهر
مايــو يف البحريــن

28
�يضخ يف جيــوب
تطبيــق التأمــن الصحــي علــى  600ألــف أجنبــي سـ
ّ
شــركات التأمــن  50مليــون دينــار ســنويًا (فــاروق املؤيــد)
�ازل
 18ألــف أرض ســتوفرها «اإلســكان» ليبنيهــا القطــاع اخلــاص منـ َ
وســتباع بقيمــة البنــاء فقــط (نائــب برملــاين)

29
رئيســة املؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان تقــول لوفــد أمريكي :مل
نرصــد أي اســتهداف ألي طائفــة بالبحريــن
احلكومــة تتخلــى عــن توســيع شــريحة املســتفيدين مــن متويــل
املط��ور»
الســكن االجتماعــي مــع إلغــاء «مزايــا
ّ
رغــم معارضــة جماعــات حقوقيــة ...ســلمان بن إبراهيم رئيســا لالحتاد
اآلســيوي بدعــم قطــري
مشــروع الضمــان الصحــي يغطــي  60٪مــن كلفــة العــاج يف الطــب
اخلــاص واملواطــن ســيدفع الباقــي (نائــب برملــاين)
وزيــر كويتــي ينســحب مــن املشــاركة مبؤمتــر اقتصــادي يف البحريــن
لوجــود متحدثــن إســرائيليني
البحرين :حملة مداهمات واعتقاالت عشوائية قبيل سباق الفورموال

31
حكومــة البحريــن :مل نقــم بتوجيــه الدعــوة للوفــد اإلســرائيلي حلضــور
مؤمتــر ريــادة األعمــال

