سبتمبـر
Sep 09
كذبة التوازن املايل تتهاوى
مع اقرتاض البحرين ملياري دوالر
وحملة أمنية شرسة ضد الشيعة يف عاشوراء
انقضــى شــهر ســبتمرب/أيلول  2019بالعديــد مــن األحــداث أبرزهــا
احلملــة الشرســة التــي قامــت بهــا الســلطات ضــد األغلبيــة الشــيعية
يف موســم عاشــوراء ،وكان الفتــً اســتمرار احلملــة ملــا بعــد عاشــوراء
حيــث اســتمرت الســلطات يف اعتقــال املواطنــن ،وأقدمــت علــى
حبــس  6مواطنــن علــى ذمــة التحقيــق بســبب مشــاركتهم يف أداء
صــاة ليلــة العاشــر املركزيــة يف العاصمــة املنامــة.
يف ســياق آخــر التقــى ويل العهــد البحرينــي ســلمان بــن حمــد آل خليفــة
بالرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب يف البيــت األبيــض وذلــك بعــد يومــن
فقــط مــن تعــرض الســعودية لضربــات أدت إىل خفــض إنتاجهــا النفطــي
إىل النصــف ،فيمــا أعلــن ويل العهــد خــال تواجــده مــع ترامــب عــن شــراء
أنظمــة صواريــخ باتريــوت بـــ  6مليــارات دوالر ،وأعلنــت البحريــن بعــد
أيــام عــن اقرتاضهــا مليــاري دوالر وذلــك بعــد أشــهر قليلــة مــن تلقيهــا
مســاعدات خليجيــة بقيمــة  10مليــارات دوالر.
مــن جانــب آخــر واصــل وزيــر اخلارجيــة البحرينــي خالــد آل خليفــة دعمــه
املســتمر إلســرائيل ،حيــث قــام بتربيــر قصــف إســرائيل لثــاث دول
عربيــة هــي العــراق ،لبنــان وســوريا ،وإدانتــه قيــام حــزب اهلل بالــرد علــى
االعتــداء اإلســرائيلي ،وهــو مــا كان موضــع ترحيــب مــن رئيــس الــوزراء
اإلســرائيلي بنيامــن نتنياهــو الــذي قــال خــال ترؤســه اجتمــاع احلكومــة.
علــى صعيــد القضــاء ،واصلــت احملاكــم البحرينيــة نظــر القضايــا
السياســية ،وحكــم علــى عــدد مــن النشــطاء بالســجن ملــدد متفاوتــة،
فيمــا رفضــت حمكمــة بحرينيــة طلبــً باإلفــراج عــن احلقوقــي البــارز نبيل
رجــب وفــق قانــون «العقوبــات البديلــة» ،وأعلنــت النيابــة عــن إحالــة
الدكتــورة شــريفة ســوار للمحاكمــة بســبب حديثهــا عــن اخملــدرات يف
املــدارس ،كمــا مت حتديــد  2أكتوبــر موعــدًا حملاكمــة النائــب الســابق
أســامة املهنــا الــذي تقــول عائلتــه إنــه يعــاين مــن فشــل كلــوي وحياتــه
باتــت مهــددة.

3
نقابــة الطــران تقاضــي وزيــر العمــل بســبب رفض تســليمهم «وصل
اإليداع»

4
يرحــب بتصريحــات وزيري اخلارجيــة البحريني
رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي ّ
واإلماراتــي الداعمــة للكيــان
البحريــن متنــع عــددا مــن مواطنيهــا العاملــن يف قطــر مــن الســفر
للدوحــة (ناشــط)
وزيــر الداخليــة يقــول إنــه لــن يســمح برفــع شــعارات سياســية يف
موســم عاشــوراء
تصريحــات البحريــن واإلمــارات حــول لبنــان تأتــي يف إطــار االتصــاالت
التــي جتريهــا إســرائيل مــع البلديــن (وزيــر إســرائيلي)

5
الســلطات تســتدعي  4رجال دين شــيعة وتعتقل اثنني منهم بســبب
مشــاركتهم يف موســم عاشــوراء
التحقيــق اخلاصــة تقــول إنهــا أحالــت شــرطيًا للمحكمــة العســكرية
بســبب جتــاوزات
ويل العهــد :احتســاب فواتــر الكهربــاء وفقــا لنفــس الفــرة مــن العــام
املاضــي

6
ســلطات البحريــن تواصــل التضييــق علــى الشــيعة باســتمرارها يف
اســتدعاء رواديــد وخطبــاء موســم عاشــوراء (إحصائيــة)

7
البحريــن :اســتدعاء  5رجــال ديــن شــيعة ورادود واعتقــال اثنــن منهــم
اجلمعــة

8
 54انتهــاكا للحريــات الدينيــة خــال موســم عاشــوراء خــال  8أيــام
(إحصائيــات منتــدى البحريــن حلقــوق اإلنســان)

9
آيــة اهلل قاســم يقــول إن اســتدعاء حكومــة البحريــن للخطبــاء يف
عاشــوراء «نصــرة ليزيــد»
البحرين تشتكي قناة اجلزيرة عند جامعة الدول العربية
نصــراهلل :مباركــة النظــام البحرينــي لالعتــداءات الصهيون ّيــة أبشــع
أنــواع اخليانــة

12
«سالم» تناقش مع املفوض السامي قضايا حقوق اإلنسان
العفــو الدوليــة تصــف معاملــة البحريــن للســنكيس بـــ «أحــدث منــوذج
للمعاملــة القاســية» وتدعوهــا إىل اإلفــراج عنــه وتوفــر الرعايــة الطبية
الفوريــة لــه

16
الســعودية تغلــق خــط أنابيب لنقل النفط للبحريــن ...و«بابكو» مهددة
بالتوقف عن العمل

17
ويل العهــد يعلــن توقيــع صفقــة لشــراء صواريــخ باتريــوت األمريكيــة
تصــل قيمتهــا لـــ  6مليــارات
االســتئناف ترفــض اإلفــراج عــن احلقوقــي البــارز نبيــل رجب وفــق قانون
«العقوبــات البديلة»

19
ناشــطة تقــول إن الداخليــة متاطــل يف إعــادة اجلنســية ملواطنــة مت
تثبيــت جنســيتها مبرســوم ملكــي
البحريــن :اعتقــال  30طفـل ًا خــال النصــف األول مــن العــام اجلــاري
(معهــد اخلليــج)

24
رابطــة الصحافــة البحرينيــة :التضييــق علــى احلريــات الدينيــة يكشــف
قســوة الســلطة يف مواجهــة اجملتمــع
بــدء حماكمــة شــريفة ســوار بســبب مقطــع فيديــو حتدثــت فيــه عــن
اخملــدرات يف املــدارس

25
نائبــة تناقــش مــع وزيــر الكهربــاء قضيــة مواطنــن وقعــوا عقــودا
للتوظيــف ومل يتــم اســتكمال إجراءاتهــم
�اري دوالر ألول مــرة منــذ حصولهــا علــى الدعــم
البحريــن تقــرض مليـ ّ
اخلليجــي (رويــرز)

26
تدهــور صحــة املعتقــل املضــرب عــن الطعام أســامة الصغــر ووالده
يقــول إن كل مــا يطلبــه هــو معطــف يقيه الربد
الســعودية تنفــذ حكــم اإلعــدام بحــق بحرينــي متهــم بتهريــب حبــوب
حمظــورة
بدء حماكمة النائب السابق أسامة التميمي  2أكتوبر بتهمة التزوير

27
اعتقال  8أشــخاص بينهم رجل دين بســبب مشــاركتهم يف فعاليات
عاشــوراء (الوفــاق)

28
البحريــن اعتقلــت  6مواطنــن بتهمــة املشــاركة يف الصــاة املركزية
ليلــة العاشــر يف املنامة
مطالبــات باإلفــراج عــن املعتقلــن السياســيني خــال مســرات يف
العاصمــة املنامــة ومناطــق بحرينيــة أخــرى
عائلــة املعتقــل املصــاب بالســرطان إليــاس املــا قلقــة بشــدة مــن
تدهــور صحتــه

30
إدانــة متظاهــر بحرينــي بحــرق قمامــة اســتنادا إلفــادة قائــد طائــرة
هوليكبــر قــال إنــه الحقــه مــن الســهلة للجنبيــة!

