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وأد مبادرة السيد الغريفي قبل قيامها
وجترمي الفولو والريتويت
زوبعــة شــهدتها البــاد إثــر قيــام رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان
بزيــارة العالمــة الســيد عبــداهلل الغريفــي يف بيتــه يف األول مــن مايــو
ردًا علــى زيــارة تعزيــة مــن األخــر ،تأمــل الغريفــي خــال الزيــارة إرادة
سياســية إلصــاح الوضــع الراهــن يف البحريــن ،ومتنّــى البحرينيــون
باملثــل أن تلقــى مبــادرة الغريفــي ترحيبــً مــن الســلطات ،عــدد مــن
النــواب زاروا الغريفــي وأيــدوا مــا دعــا إليــه ،لكن املبــادرة ُأخمدت قبل أن
تبــدأ بعــد اســتنفار أدوات النظــام يف التأليــب والتهويــل ،فيمــا اتهمــت
وزارة الداخليــة الســيد الغريفــي بـــ «التعاطــف مــع اإلرهــاب».
اســتمر القضــاء البحرينــي يف تشــديد قبضتــه علــى الســجناء
السياســيني ،أحــكام قاســية بينهــا تأييــد حكــم اإلعــدام بحــق املُ عتْقَ لــن
املــايل والعــرب والســجن وإســقاط اجلنســية لعشــرات آخريــن ،فيمــا
قدمــه حمامــو الناشــط البــارز نبيــل رجــب بعقوبــة بديلــة.
رفضــت طل ًبــا ّ
ويف نهايــة مايــو مت االفــراج عــن عشــرات معتقلي”اعتصــام الــدراز” بعد
تخفيــف أحكامهــم مــن الســجن ســنة إىل  6أشــهر وقضائهم  8أشــهر
داخــل الســجن.
هجمة شرســة شــنتها الســلطات على معارضني بحرينيني يف اخلارج
اتهمــت كل مــن الناشــطني احلقوقيــن يوســف احملافظــة وحســن
الســري بــإدارة حســاب «نائــب تائــب وغــره» على تويرت ،وهي حســابات
تخــدم أجنحــة متصارعــة يف الســلطة ،فيمــا اتهمــت الصحــايف عــادل
جترم متابعتها وغريها من احلســابات
مــرزوق بـــ «بــث الفتنــة» ،قبــل أن ّ
املعارضــة أو عمــل ريتويــت لهــا ،وقالــت أن متابعــة أي حســابات علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي “حتريضيــة ومثــرة للفتنة” تعــرض املتابع
لـــ “املســاءلة القانونيــة”.
اســتنكار شــعبي واســع وغضــب جماهــري يثــره إعــان البيــت األبيــض
عــن مؤمتــر اقتصــادي تنظمــه الواليــات املتحــدة يف البحريــن كخطــوة
أوىل يف إطــار تطبيــق خطتهــا اجلديــدة للســام يف الشــرق األوســط
املعروفــة بـ”صفقــة القــرن” مبشــاركة اســرائيل.

1
رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان آل خليفة يزور العلّامة الســيد عبد
اهلل الغريفــي يف منزلـ�ه ،والســيد الغريفــي« :كل همــوم شــعب
البحريــن ليســت كبــرة علــى إرادة امللــك ورئيــس الــوزراء وويل
العهــد».

3
ديــوان رئيــس الــوزراء إن الزيــارة التــي قــام بهــا خليفــة بــن ســلمان آل
خليفــة إىل ســماحة العلّامــة الســيد عبــداهلل الغريفــي كانــت ردا علــى
زيــارة الســيد الغريفــي للتعزيــة يف وفــاة شــقيقته.
آيــة اهلل قاســم يشــدد علــى أهميــة اإلصــاح السياســي يف البحريــن
ويح ّيــي الســيد الغريفــي

4
املاليــة ترفــض مشــروعا نيابيــا بتعويــض حمــدودي الدخــل عــن
«القيمــة املضافــة» وتقــول إنــه خمالــف للدســتور

6
قدمــه حمامــو الناشــط البــارز نبيــل رجـ�ب،
احملكمــة ترفــض طل ًبــا ّ
بعقوبــة بديلــة للحكــم بالســجن الــذي يقضيــه حال ًيــا.
«التمييــز» تؤيــد حكــم اإلعــدام بحــق املُ عتْقَ لــن املــايل والعــرب...
والســجن وإســقاط اجلنســية لعشــرات آخريــن
ديــوان اخلدمــة املدنيــة :فتــح بــاب التقاعــد االختيــاري لـــ  13هيئــة
حكوميــة جديــدة
أمــر قطــر متيــم بــن حمــد آل ثــاين يتلقّ ــى اتصــاال مــن رئيــس وزراء
البحريــن خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة للتهنئــة بشــهر رمضــان.

8
مــأمت الهملــة يتهــم األوقــاف اجلعفريــة باالســتيالء علــى  1.6مليــون
دينــار مــن أموالـ�ه ،واجلعفريــة» تنفــي وتصــف مــا أثــر بـــ «األكاذيــب»

12
الداخليــة تتهــم الســيد الغريفــي بـــ «التعاطف مع االرهاب» والســلف
واإلخــوان ينتقــدون التقــاء برملانيــن بــه.

13
النائــب إبراهيــم النفيعــي 5028 :طل ًبــا حلاملــي الشــهادات العليــا
املســجلني يف وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة يف العــام ،2018
أغلــق منهــا عــدد  612طل ًبــا خــال العــام.

15
توقيــف احملامــي عبــداهلل هاشــم بتهمــة نشــر أخبــار مكذوبــة تضــر
بالنظــام العام

20
وزارة الداخليــة تتهــم الســيد احملافظــة و الســري بــإدارة حســاب
«نائــب تائــب و غــره» علــى تويـتر ،واحملافظــة :اتهامــي بــإدارة
حســاب نائــب تائــب اتهــام كاذب
وزارة الداخلية تتهم الصحايف عادل مرزوق بـ «بث الفتنة»
عــادل مــرزوق يــرد علــى «الداخليــة» :مــا أكتبــه عمــل صحــايف وليس
فيــه حتريــض
البيــت األبيــض يعلــن :أمريــكا تعقــد مؤمتــرا اقتصاديــا بالبحريــن يف
يونيــو يف مســعى لدعــم الفلســطينيني

28
اإلفــراج عــن عشــرات املعتقلــن يف قضيــة «اعتصــام الــدراز» بعــد
تخفيــف أحكامهــم مــن عــام إىل  6أشــهر.

30
جت��رم الفولــو يف تويـتر ،قالــت وزارة الداخليــة البحرينيــة إن
البحريــن
ّ
متابعــة أي حســابات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي «حتريضيــة
ومثــرة للفتنــة» تعــرض املتابــع لـــ «املســاءلة القانونيــة».

