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إسرائيل حاضرة يف البحرين مبسؤولة وبرنامج
الخرتاق الواتساب وتقرير ديوان الرقابة يتحدث
عن فساد وال وجود للفاسدين
انقضــى شــهر أكتوبر/تشــرين األول  2019بعــدد مــن األحــداث أبرزهــا
زيــارة مســؤولة إســرائيلية رفيعــة البحريــن للمشــاركة يف مؤمتــر عــن
األمــن البحــري يتنــاول “اخلطــر اإليــراين” ،فيمــا فضحــت شــكوى قضائيــة
لشــركة واتســاب بحــق شــركة «إن إس أو» اإلســرائيلية ،دورهــا يف
مســاعدة حكومــة البحريــن علــى اخــراق هواتــف نشــطاء ومعارضــن
يف أواخــر أبريــل وبدايــة مايــو مــن العــام اجلــاري.
علــى صعيــد آخــر شــهد شــهر نوفمــر إطــاق نســخة أخــرى مــن تقريــر
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة والــذي بــدوره وكعادتــه فضــح الفســاد
الــذي ينخــر مؤسســات الدولــة كلهــا ،لكــن التعاطــي احلكومــي معــه مل
يتعــدى اجتماعــً يتيمــً لســاعات قليلــة مــن قبــل اللجنــة الوزارية برئاســة
ويل العهــد ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ،الــذي أعلــن عــن إحالــة  5جهات
حكوميــة وناديــن رياضيــن فقــط للنيابــة بســبب “شــبهات جنائيــة”،
لكنــه اســتمر يف تغطيــة الفســاد يف معظــم اجلهــات احلكوميــة حيــث
اكتفــى بتشــكيل جلــان حتقيــق داخلية للنظــر يف  26مالحظة ،وقال إنه
ســيتم “اتخــاذ اإلجــراءات اإلداريــة املناســبة جتــاه  406مالحظــات أخرى”
وهــو مــا يعنــي عــدم وجــود نيــة حقيقية حملاســبة أحد.

1
الســلطات حتتجــز جــواز ســفر الســيد جميــد املشــعل منــذ اإلفــراج
عنــه قبــل  8أشــهر
بتلكــو توقــف خدمــة بطاقــات الدفــع املســبق نهائيــا مــع نهايــة العــام
اجلــاري

2
بريطانيــا أنفقــت اآلالف علــى نصــح البحريــن بطــرق إبقــاء مواطنيهــا
قيــد اإلقامــة اجلربيــة

3
رغــم املناشــدات ..حمكمــة التمييــز ترفــض طعــون األخــوات الثالث من
�ن يف الســجن
الــدراز وتبقيهـ ّ

4

وزيــر الداخليــة :نحتــاج لليقظــة للتعامل مــع جرائم اإلنرتنــت والصواريخ
الباليســتية والطائــرات املُ س�� ّيرة
البحريــن تدعــو مواطنيهــا إىل عــدم الســفر للعــراق يف الوقــت الراهــن
(رويــرز)

5
إغــاق فنــدق «شــراتون البحريــن» ملــدة ســنتني وتســريح جميــع
املوظفــن

7
عامــا مــن حقبــة عبداحلســن
وزيــر جديــد للكهربــاء واملــاء بعــد ً 17
مــرزا
انطــاق منــاورات بحريــة بــن الســعودية والبحريــن للتــدرب علــى
حمايــة املنشــآت النفطيــة

9
منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش :الســلطات البحرينيــة حترم الســجناء
مــن الرعايــة الطبيــة الالزمــة

10
حمكمــة التمييــز تصــادق علــى إدانــة الدوســري والعربــي لتلقيهمــا
أمــوال مــن وزيــر قطــري
حكمــا باإلعــدام يف
 5أعدمــوا و 8مهــددون باملــوت يف أي وقــت36 ..
ً
 8أعــوام بالبحريــن (منظمــة ســام)

15
 271حكمـاً بالســجن املؤبــد ضــد بحرينيــن منــذ ينايــر ( 2018معهــد
اخلليــج)

16
الســعودية ســتمنع أي مركبــة خليجيــة مــن مغــادرة أراضيهــا دون
تســديد اخملالفــات املروريــة ابتــداء مــن نوفمــر
توظيــف بالواســطات يف ديــوان اخلدمــة املدنيــة واألدلّــة موجــودة
(نائــب برملــاين)
برملانيــون فرنســيون يتحدثــون عــن حملــة االنتهــاكات الرســمية ضــد
الســجناء السياســيني يف البحريــن

18
أكــر مــن  16ألــف أســرة بحرينيــة فقــرة تتســلم مســاعدات مــن
احلكومــة (مســؤول حكومــي)
ملك البحرين يعني جنله ناصر مستشارًا جلهاز األمن الوطني

19
أطباء يشكون لرئيس الوزراء تعليق إجراءات ابتعاثهم من قبل ديوان
اخلدمــة املدنية
البحرين تدعو مواطنيها يف لبنان إىل املغادرة على الفور

20
وزارة اخلارجيــة الليبيــة تعلــن رفضهــا لتصريحــات وزيــر خارجيــة
البحريــن

22
انعقــاد مؤمتــر دويل يف البحريــن مبشــاركة إســرائيل لبحــث أمــن
اخلليــج يف ظــل التوتــر مــع إيــران (أ ف ب)
هذه هي الشخصية اإلسرائيلية التي شاركت يف مؤمتر البحرين
زعيــم حركــة النهضــة التونســية يتهــم وزيــر اخلارجيــة البحرينــي بـــ
«االســتخفاف بالدميقراطيــة التونســية»
قائــد الشــرطة األســرالية يعتــذر لالعــب كــرة القــدم البحرينــي الالجــئ
حكيــم العريبــي بســبب اعتقالــه يف تايالنــد

23
إيــران :دعــوة إســرائيل للمشــاركة يف مؤمتــر املنامــة األمنــي أمــر
مؤســف
أمريــكا :رجــل أعمــال متهــم بدعــم ترامــب يتــم التحقيــق معــه حــول
ممارســة ضغــوط علــى البحريــن

24
البحرين 150 :مليون دوالر لتجديد سفينة حربية قيمتها  80مليون
«املهــن الصحيــة» وظفــت حماميــة غــر بحرينيــة براتــب  1200دينــار
وأعــادت توظيفهــا بعــد  6أشــهر كمستشــار بـــ  2500دينــار
ممتلــكات جتــاوزت احلــدود القصــوى للرواتــب :ســكرتري راتبــه 1500
دينــار ونائــب الرئيــس يتقاضــى  7850دينــار

25
السلمان نائبا لرئيس الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان
تعيني عبداحلسني مريزا رئيسًا لهيئة الطاقة املستدامة

26
متكــن تقــول إن  6باملئــة مــن الشــركات التــي تدعمهــا مملوكــة
ألجانــب
حمامــي ترامــب الشــخصي يفضــح عــن طريــق اخلطــأ طلبــه مئــات
آالف الــدوالرات مــن ســلطات البحريــن
شــركة أمنيــة ميلكهــا احملامــي الشــخصي للرئيــس األمريكــي تــدرب
ضبــاط الشــرطة البحرينيــة املتورطــة يف القمــع الوحشــي

29
خليفــة بــن ســلمان يغيــب جمــددا عــن اجتمــاع جملــس الــوزراء وويل
العهــد يــرأس اجللســة

30
ويل العهــد :إحالــة  5جهــات حكوميــة وناديــن رياضيــن إىل النيابــة
بســبب خمالفــات ديــوان الرقابــة
تأييــد اإلعــدام لعربــي قتــل آســيويا باحلــورة وحــاول اإليهــام بــأن القاتــل
شيعي
تأييد اإلعدام لبحريني قتل آسيويني مبطرقة بداعي السرقة

31
العمــل 25 :ألــف أجنبــي اســتفادوا مــن تصاريــح العمــل املــرن منــذ
تطبيقــه
واتســاب تقاضي شــركة إســرائيلية حاولت اخرتاق هواتف نشطاء يف
دول بينهمــا البحرين

