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البحرين تقيم ورشة التطبيع املتع ّلقة
بـ«صفقة القرن» متجاهلة التنديد اجلماهريي
العربي واإلسالمي الواسع
احلــدث األبــرز الــذي اســتحوذ علــى الــرأي العــام العربــي واإلســامي هــو
الورشــة التطبيعيــة التــي أقامتهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف
ـمى املؤمتــر االقتصــادي املتع ّلــق
البحريــن  25-26يونيــو ،حتــت مسـ ّ
بـ(صفقــة القــرن) وســط مقاطعــة الفلســطينيني وحضــور إســرائيلي
بــارز .الســعودية واإلمــارات كانتــا أول مــن أعلنتــا مشــاركتهما الرســمية،
ثــم مصــر واملغــرب واألردن ،فيمــا أعلنــت املقاطعــة الكويــت والعــراق
ولبنــان وغريهــا ،واعتــرت جمعيــة الوفــاق البحرينيــة كل مــن يشــارك يف
هذه الورشة (خائ ًنا) ،أما الرئاسة الفلسطينية فقد وصفت املشاركة
بـــ (اخلطــأ االســراتيجي) .مســرات منــددة ورافضــة خرجــت يف كل مــن
البحريــن واألردن واملغــرب ،وقــوى اجملتمــع املــدين يف الكويــت أكّ ــدت
رفضهــا للورشــة.
علــى الصعيــد احمللــي قــام ملــك البحريــن بعــزل رئيــس األوقــاف
اجلعفريــة حمســن العصفــور بعــد خالفــات مــع ديوانــه ،مع ّينــً يوســف
صالــح الصالــح خلفــا لــه.
ويف نهايــة يونيــو ألغــت حمكمــة االســتئناف إســقاط جنســية 92
متهمــا يف قضيــة «حــزب اهلل البحرينــي».

6
نائبــة وزيــر خارجيــة الكيــان الصهيــوين تســيبي هوتوفلي :اإلســرائيليون
ســيحضرون مؤمتــر املنامــة رغــم مقاطعــة الفلســطينيني

7
«تويــر» ينتقــد جتــرمي البحريــن متابعــة حســابات املعارضــن عــر
موقعــه

12
البيــت األبيــض :مصــر واملغــرب واألردن أبلغــت أمريــكا نيتهــا حضــور
مؤمتــر البحريــن املتعلــق بـــ «صفقــة القــرن» ،ووزيــر اخلارجيــة اللبناين
يقــول إن بــاده لــن تشــارك يف مؤمتر البحرين بســبب عدم مشــاركة
الفلسـ�طينيني ،العــراق يعلــن عــدم مشــاركته.
اجمللــس الثــوري حلركــة فتــح يدعــو البحريــن إللغــاء «مؤمتــر الندامــة
يف املنامة».
«الوفــاق» :املصروفــات العســكرية واألمنيــة تســتحوذ علــى موازنــة
البحرين بنســبة  % 35مقارنة مع  % 25للتعليم والصحة واإلســكان.

13
ملــك البحريــن يعــزل رئيــس األوقــاف اجلعفريــة حمســن العصفــور
بعــد خالفــات مــع ديوانــه ويصــدر أمــرًا بتعيــن يوســف صالــح الصالــح
علــى رأس األوقــاف.

15
النائــب الســابق أســامة التميمــي يلجــأ للســفارة األمريكيــة حلمايتــه
خوفـاً علــى حياتـ�ه ،ويتقــدم بطلــب إلخراجــه مــن البحريــن بســام
خوفــا علــى حياتــه وحيــاة أفــراد عائلتــه.

17
إســرائيل ستشــارك يف ورشــة ترامــب للســام ووزيــر خارجيتهــا
يؤكــد« :إلســرائيل دور كبــر فيهــا»

21
رئيــس حركــة حمــاس يعلن رفض مؤمتر البحريــن االقتصادي ويعتربه
«جسرا للتطبيع»
والرئاســة الفلســطينية تصــف ورشــة البحريــن االقتصاديــة بـ «اخلطأ
االســراتيجي»
هآرتــس :كوشــر وراء ســماح البحريــن لوســائل إعــام إســرائيلية
تغطيــة الورشــة االقتصاديــة.

22
قــوى اجملتمــع املــدين يف الكويــت تؤكــد رفضهــا لورشــة البحريــن
االقتصاديـ�ة ،ومظاهــرات رافضــة ومنــددة يف كل مــن األردن
واملغـ�رب والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة�http://bhmirror.my
.effect.net/news/54580.html

24
جمعيــة الوفــاق يف ختــام مؤمترهــا الرافــض لصفقــة القــرن :يجــب
اعتبــار كل مــن يشــارك فيهــا خائ ًنــا

27
كوشــر يختتــم ورشــة املنامــة مؤكــدا «بقــاء البــاب مفتوحــا» أمــام
الفلســطينيني.

30
حمكمــة االســتئناف تلغــي إســقاط جنســية  92متهمــا يف قضيــة
«حــزب اهلل البحرينــي».

