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التطبيع مع اسرائيل يستمر دون اكرتاث
واعتقال شخصيات موالية للنظام
اســتمرت الســلطات الرســمية يف سياســتها الراغبــة يف التطبيــع
مــع الكيــان االســرائيلي ،واســتضافت عــر مؤمتــر متكــن لريــادة
األعمــال عــددًا مــن املتحدثــن اإلســرائيليني ،رغــم احلديــث الســابق
عــن إلغــاء الدعــوة املوجهــة ألعضــاء الوفــد االســرائيلي ،لكــن شــيئا
مــن ذلــك مل يحــدث ،وقــد وجهــت شــخصيات بحرينيــة معروفــة
انتقــادات شــديدة للســلطات بســبب إدخالهــا اإلســرائيليني للبــاد.
واعتقلــت وزارة الداخليــة ،ك ًال مــن الكاتــب الصحــايف إبراهيــم
الشــيخ ،والنائــب الســابق حممــد خالــد ،يف إطــار تضييقهــا علــى
إن املعتقلــن االثنــن حمســوبني بشــكل كامــل
حريــة التعبــر .رغــم ّ
يل النظــام.
علــى مــوا ّ
ومت انتخــاب ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة ،رغــم االنتقــادات
الواســعة لســجله وســجل البحريــن يف جمــال حقــوق اإلنســان.
ورغــم إصــدار امللــك مرســومًا بإعــادة اجلنســية ألكــر مــن 500

مواطــن أصــدرت احملاكــم قــرارات قضائيــة بســحب جنســياتهم ،إال
را علــى ورق.
أن الواقــع العملــي لهــذا املرســوم مل يكــن ســوى ح ـ ً

وقــد انتقــدت جلنــة احلريــات الدينيــة األمريكيــة ،تضييــق الســلطات
البحرينيــة علــى أبنــاء الطائفــة الشــيعية ،و انتهاجهــا منهجــً قائــم
علــى التمييــز ضدهــم داخــل البــاد.

1
موقــع إســرائيلي يؤكــد مشــاركة ثالثــة إســرائيليني علــى األقــل يف مؤمتــر
ريــادة األعمــال يف املنامــة
إيفــاد معلّمــن ســعوديني للعمــل مبــدارس البحريــن والــوزارة تقــول إن
الســعودية تتكفّ ــل برواتبهــم
الســلطات تعيــد اعتقــال عشــرات املتّهمــن السياســيني ضمــن قض ّيــة
ال��دراز يف أوىل جلســات االســتئناف
اعتصــام ّ

2

ّ
التقشــف… البحريــن تنشــئ متحفــا للشــرطة وتزيــد مــن
رغــم ظــروف
مســاهمتها يف البنــك الــدويل
احلكومة توافق على قانون لـ»التطوع خلدمة قوات األمن العام»

3
آيــة اهلل قاســم عــن دعــوة صهاينــة حلضــور مؤمتــر يف البحريــن :خطــوة
�دو
علــى طريــق الـ ّ
�ذل وتخنــدق مــع العـ ّ
البحرين توقع الرتتيبات املالية لربنامج التوازن املايل مع دولة الكويت
األحــوال الصحيــة ألمــن عــام حركــة حــق تســوء جمــددًا وجنلــه يعــاود
االعتصــام إلنقــاذ حيــاة والــده
 3نقابــات تعلــن انســحابها مــن االحتاد احلــر ومعلومات عن نقابات إضافية
ستنسحب

4
نشــطاء حقــوق اإلنســان ينتقــدون حضــور ديفيــد بيكهــام ســباق اجلائــزة
الكــرى يف البحريــن

5
انتخابــات االحتــاد اآلســيوي لكــرة القــدم يف  6أبريــل مهزلــة مــع ســلمان
رئيســا مــن جديــد
آل خليفــة
ً

6

ً
تعليقــا علــى انتخــاب ســلمان آل خليفــة رئيــس
هيومــن رايتــس ووتــش
لالحتــاد اآلســيوي« :كــرة القــدم اآلســيوية يف أزمــة»
يـ�راع اجلــرة واحلــل يف
رئيســة جملــس النــواب :النظــام القطــري مل
ِ
اســتجابته للشــروط املُ علنــة

7

احتــاد النقابــات :دعــوة الصهاينــة حلضــور مؤمتر بالبحرين دعوة مشــبوهة
تطعــن فلســطني يف الظهر
التقدمي لثالث سنني مقبلة
التجديد خلليل يوسف أمينًا عامًا للمنرب
ّ

8
زينــل عــن تقريــر لهيومــن رايتــس ووتــش :منظمــات حقوقيــة يتــم متويلها
مــن جهــات تكــن العــداء للبحريــن ومعلوماتهــا مغلوطــة
البحريــن تطلــق برناجمــا لدعــم  100شــركة عربيــة بينهــا  27مــن االردن
وس��تمولها شــركة ممتلــكات
ســتفتتح لهــا فــروع
ّ
بعد أربع سنني ال دعم حكومي للكهرباء (نائب برملاين)

9
تعيــن ســفري بريطــاين جديــد لــدى البحريــن وسيباشــر مهامــه يف
أغســطس املقبــل
وزيــر الكهربــاء ينفــي نيــة احلكومــة رفــع الدعــم عــن املواطنــن بعــد 4
أعوام

10
جملس النواب يقر عقوبة اإلعدام ملستخدمي املولوتوف
 1320مسجدا و 632مأمتًا يف البحرين (إحصائية)

11
الوفــد اإلســرائيلي يف البحريــن يحتفــل بالعيــد الوطنــي ألمريــكا ويقطــع
كعكــة االحتفــال
جلنــة برملانيــة تهاجــم كاتبــا يف أخبــار اخلليــج وتتهمــه بالتطــاول علــى
القــوات البحرينيــة املشــاركة يف حــرب اليمــن
 4حمامــن بحرينيــون يرفعــون دعــوى قضائيــة ملنــع إصدار تأشــرة دخول
للصهاينة
النيابة توجه تهمة القذف والتشهري للدكتورة شريفة سوار

12
اجليــش يطيــح بالبشــر والبحريــن تدعــم «كل مــا فيــه حفــظ أمــن
الســودان»
البحريــن قامــت برتحيــل قيــادي إخــواين ملصــر رغــم امتالكــه وثيقــة ســفر
كنديــة (روســيا اليــوم)

13
تقدمي طلب رسمي الستجواب وزيرة الصحة يف  3حماور (نائب)
اعتقال هندي متطرف مشتبه بانتمائه إىل داعش

14
حبــس الكاتــب الصحــايف إبراهيــم الشــيخ بتهمــة «بــث شــائعات يف زمــن
احلــرب»
احملكمــة ترفــض الدعــوى املرفوعــة مبنــع إصــدار تأشــرة دخــول
للصهاينــة
وزيــر العمــل 2200 :عاطــل ســجلوا يف الربنامــج الوطنــي للتوظيــف حتــى
اآلن

16
جملــس الشــورى يدعــو إىل مزيــد مــن التشــريعات ملراقبــة وضبط وســائل
التواصــل االجتماعي
تعيني أمني عام الوطنية حلقوق اإلنسان مستشارًا بالديوان امللكي
الرتبيــة تنفــي تعاقدهــا مــع معلمــن مــن جنســيات عربية للعام الدراســي
القــادم (صحيفة)

17
حمكمــة بحرينيــة تقضــي بســجن  139بتهــم اإلرهــاب وإســقاط اجلنســية
عنهــم (رويــرز)
حبس حممد خالد بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة»
القوات الربيطانية تدرب احلراس الشخصيني مللك البحرين

18
وفــد مــن اخلارجيــة اإلســرائيلية شــارك يف مؤمتــر األعمــال بالبحرين (قناة
إسرائيلية)
مفوضــة األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان تعــرب عــن قلقهــا البالــغ إزاء
احملاكمــة اجلماعيــة يف البحريــن

19
الســجن ســنة خلمســة متهمــن بإيــواء مطلوبــن يف قضايــا سياســية
مبنطقــة
مراســلون بــا حــدود تضــع البحريــن يف املرتبــة  167حلريــة الصحافــة
وتقــول إن القمــع «متواصــل ال ينقطــع»
النيابة تخلي سبيل الكاتب إبراهيم الشيخ والنائب السابق حممد خالد

20
وزارة الداخليــة تعمــل علــى توســيع تطبيق «العقوبــات البديلة» واملراقبة
اإللكرتونيــة (وزيــر)
«تطويــر» للبــرول ســتتعاقد مــع شــركة لتوريــد القــوى العاملــة يف
اســتمرار خلصخصــة الوظائــف بالشــركات احلكوميــة

21
ملــك البحريــن يلغــي أحكامًا بإســقاط اجلنســية عــن  551بحرينيًا متهمني
بأحــداث مــا بعــد 2011
اإلدارية تؤيد فصل مدرس سجن لـ  6أشهر يف قضية «جتمهر»
اإلفراج عن النائب السابق علي العشريي بعد انتهاء حمكوميته

23
جملــس الــوزراء يقــول إن حادثــة مدرســة مدينــة حمــد «فرديــة» ويتهــم
الطبيبــة شــريفة ســوار بـــ «القــذف والتشــهري»
االضطهــاد الدينــي يف البحريــن يف وتــرة متصاعــدة وحتــول ملشــروع
أساســي لــدى الســلطة

24
استجواب وزيرة الصحة يسقط يف فخ «عدم اجلدية»
اخلدمــة املدنيــة :إحالــة مديــر بإحــدى اجلهــات احلكوميــة للجنــة تأديبيــة
بعــد امتناعــه عــن تســليم مــا يثبــت صحــة مؤهالتــه
حملــة مداهمــات واســعة أســفرت عــن اعتقــال  11مواطنــا يف أبوصيبــع
فجــرا
البحرين ترحب بقرار أمريكا إنهاء اإلعفاءات من العقوبات على إيران

25
إعدامات السعودية زلزال كبري يف املنطقة
مستشــار مصــري يح ّ��ول اجتمــاع عموميــة الغرفــة اىل عــراك بعــد تعرضــه
للطائفــة الشــيعية باإلســاءة

26
اخلارجيــة اإليرانيــة :طهــران لــن تنســى موقــف الســعودية والبحريــن
الداعــم لفــرض حظــر علــى صــادرات النفــط
النيابة العامة :ضبط املستشار القانوين أثناء حماولته مغادرة البالد

27
ملك البحرين يتلقى رسالة من السيد عبداهلل الغريفي
جنل وزير الديوان يسحب ترخيص بناء جممع على أرض عراد
احلكومــة تتحفــظ علــى قانــون نيابــي مينــع متلــك األجانــب للعقــارات يف
املناطــق الســكنية
السجن  3سنوات لثالثة يف قضية إخفاء مطلوب مبنطقة عايل
الداخليــة متاطــل يف جتديــد جــوازات مواطنــن ُأعيــدت لهــم اجلنســية
مبرســوم صــدر مؤخّ ــرا

28

«الكهربــاء» تســتثني املــآمت مــن تعرفــة دور العبــادة ...و«اجلعفريــة»
تســتقطع اآلالف لتســديد الفواتــر
اخلارجيــة البحرينيــة تســتدعي القائــم بأعمــال ســفارة العــراق احتجاجــا
علــى بيــان الصــدر
اخلارجيــة العراقيــة تشــجب تصريحــات وزيــر خارجيــة البحريــن وتطالــب
املنامــة باعتــذار رســمي
تطبيــق العقوبــات البديلــة علــى  451ســجينًا كمرحلــة أوىل ويشــمل
احملكومــن مــن عامــن لعشــر ســنوات (وزيــر الداخليــة للنــواب)

29
شــخصيات معارضة كبرية ليســت بني من أعادت لهم البحرين اجلنســية
(رويرتز)
وفد من حراس السجون من البحرين زار بريطانيا للتدريب
تربئة النقابي البنعلي من تهمة تقدمي خدمات مصرفية دون ترخيص

30
املفوضيــة األمريكيــة للحريــة الدينيــة :البحريــن تواصــل التمييــز ضــد
الشــيعة يف التوظيــف واخلدمــات
البحريــن :نائــب ســابق يعاقــب بالعمــل بســتانيا ملــدة  3أســابيع بســبب
تغريــدة أعلــن مــن خاللهــا مقاطعتــه لالنتخابــات
منع الناشطة ابتسام الصائغ من دخول السعودية

