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الوفاق تتمسك مببادئها يف ذكرى التأسيس
وخليفة بن سلمان يغادر البالد للعالج وافتتاح
قاعدة بحرية أجنبية جديدة
يف شــهر نوفمــر /تشــرين األول ،ويف ذكــرى تأســيس الوفــاق الـــ ،18
أصــدرت أكــر جمعيــات املعارضــة بيانــا أكــدت فيــه متســكها باإلصــاح
السياســي ومكافحــة الفســاد ،وح ّيــت الشــهداء واملعتقلــن ،ونوهــت
بــدور «رجــل الســام» أمينهــا العــام الشــيخ علــي ســلمان.
علــى صعيــد آخــر ،غــادر رئيس الوزراء خليفة بن ســلمان آل خليفة غادر
البحريــن البــاد؛ للعــاج بعــد غيــاب طويــل عــن رئاســة جلســات احلكومــة
األســبوعية.
واســتمرت البحريــن يف فتــح مياههــا للتواجــد األجنبــي ،حيــث أعلــن
األســطول اخلامــس األمريكــي عــن افتتــاح مقــر ُيعــرف جديــد يعــرف
باســم التحالــف باســم األمــن البحــري الــدويل ()IMSC؛ بهــدف حمايــة
حريــة املالحــة يف مضيــق هرمــز مــع اســتمرار التوتــرات مــع إيــران.
الشــهر الذي شــهد إطالق تقرير جلنة تقصي احلقائق قبل  8ســنوات،
ســجل اعتقــال العشــرات مــن البحرينيــن وحماكمــة آخريــن ألســباب
ّ
سياســية ،بينمــا طالــب حتالــف مــن ثــاث منظمــات إطــاق مصاحلــة
يف البــاد وتنفيــذ توصيــات اللجنــة.
من جهة أخرى ،زار الســيناتور األمريكي كريس موريف جملس الناشــط
املعتقــل نبيــل رجــب ،وذلــك علــى هامــش مشــاركته يف حــوار املنامة،
داعيــا بــاده إىل «أن تكــون أمريــكا صو ًتــا ثاب ًتــا للدميقراطيــة وحقــوق
اإلنســان».
علــى صعيــد آخــر ،أعلنــت هيئة البحرين للثقافة واآلثار عن اكتشــاف أثري
لكنيســة يف قريــة ســماهيج تعــود للقــرن الســابع امليــادي ،وهــو أول
كشــف أثــري يؤكــد الوجود املســيحي يف البحرين.

1
التميمــي يخاطــب النــواب :آن أوان تفعيــل املــادة 41مــن الدســتور
لطــرح مشــروع العفــو الشــامل عــن الســجناء
املؤبــد لـــ  5والســجن  7ســنوات الثنــن آخريــن يف قضيــة االنضمــام لـــ
«ســرايا األشرت»
«النضال من أجل حكيم» :كتاب جديد لكريغ فوسرت

2
تخفيف عقوبة  3مواطنني اعتقلوا خالل فض اعتصام الدراز
جملس إدارة التأمينات مل ينعقد منذ عام (صحيفة)

4
إصابة د .شريفة سوار بكسر يف الرجل واليد إثر حادث سيارة

5
القضــاء يف البحريــن فاســد ومس�� ّيس ومنظومــة العدالــة منهــارة
(جمعيــة الوفــاق)
م��رت دون
جميــع حــوادث القتــل والتعذيــب للصحافيــن يف البحريــن ّ
عقــاب (منظمــة ســام)
خليفة بن سلمان يواصل غيابه عن اجتماعات رئاسة جملس الوزراء
ارتفاع فواتري الكهرباء كانت بسبب خلل يف العدادات الذكية (نائب)

6
الكويت نقلت رسائل من إيران للسعودية والبحرين
التعليــم العــايل :رصــد  60شــهادة مــزورة و 40أخــرى حتمــل شــبهة
تزويــر

7
منظمــة ســام ومنتــدى البحريــن يصــدران تقريــر :ال تســامح مــع
الشــعائر الدينيــة ملوســم عاشــوراء بالبحريــن
ثالثة ماليني دينار تكلفة تنفيذ الضمان الصحي
الداخلية :شبهة جنائية بعد العثور على جثة متفحمة بشهركان

8
األســطول اخلامــس األمريكــي يعلــن افتتــاح مقــر حتالــف األمــن البحري
يف البحرين
النيابة :تطبيق العقوبات البديلة على  75سجينًا
الوفــاق يف ذكــرى تأسيســها الـــ  :18ماضــون مــع شــعبنا وقــواه احل ّية
يف مواجهة االســتبداد والفســاد
إعــان يف صحــف هنديــة :مطلــوب ممرضــن وممرضــات للعمــل يف
مستشــفى امللــك حمــد اجلامعــي بالبحرين

9
«الداخلية» تقول إنها قبضت على أشخاص على اتصال خارجي

12
ويل العهــد يــرأس جمــددًا جلســة جملــس الــوزراء وســط أنبــاء عــن
تــردي صحــة خليفــة بــن ســلمان
إلغــاء إســقاط جنســية متهــم يف قضيــة سياســية وتأييــد الســجن
املؤبــد بحقــه

13
االســتئناف تؤيــد أحكامــا بســجن  9متهمــن بــإدارة حســاب «أحــرار
دمســتان»
 3800أجنبي يشغلون وظائف يف وزارة الرتبية (نائب)
14
إقالــة  3مســؤولني ووقــف مديــر وموظــف عــن العمــل يف الســياحة
بســبب رفعهــم رســالة لــويل العهــد عــن جتــاوزات الوزيــر الزيــاين
إحصائية رسمية :األجانب أكرث من البحرينيني بـ  124ألفًا
مصــرع  3شــبان بحرينيــن مــن دار كليــب يف حــادث مــروري مــروع
بالســعودية
النفط والغاز تستحوذ على أسهم احلكومة يف شركة أسري

15
الوفاق :نظام البحرين يســتهدف العلماء ويســتجوبهم بســبب الدعاء
بالفرج للسجناء
ســوق العمــل 88 :ألــف طلــب جديــد لعمالــة مــن اخلــارج منــذ مطلــع
2019
السجن سنة وغرامة  200دينار للدكتورة شريفة سوار بعد حديثها
عن اخملدرات يف املدارس
موحــد للمطالبــة باإلصــاح
جــواد فــروز :مؤمتــر لنــدن صــوت خليجــي
ّ
اجلــذري يف املنطقــة

16
الوفــاق تقــول إن النظــام أقــدم علــى اعتقال عشــرات املواطنني خالل
األيــام املاضيــة
األســود :بــدون التحــول مللكيــة دســتورية حقيقيــة لــن تنتهــي معانــاة
أي وســاطات
البحرينيــن ولــن تنجــح ّ

18
إدارة مكافحة اجلرائم اإللكرتونية تستدعي عارف املال
 600خريج حقوق بال عمل (جلنة برملانية)

21
السجن  10سنوات ملتهمني باالنضمام الئتالف  14فرباير
مرســوم ملكــي بتعيــن أعضــاء اجمللــس األعلــى للمــرأة ثلثهــم مــن
أســرة آل خليفــة

خليفة بن سلمان يغادر البالد لتلقي العالج
أكــر مــن  500أجنبــي يعملــون يف وزارة األشــغال معــدل رواتبهــم
 750دينــارا (نائــب)
جملــس الدفــاع األعلــى ينعقــد برئاســة امللــك :حتديــد األهــداف ورفــع
القــدرات األمن ّيــة والدفاعية
حــوار املنامــة ينعقــد يف بلــد يرفــض نظامــه احلــوار مــع شــعبه (بيــان
جلمعيــة الوفــاق)

23
يف الذكــرى الثامنــة إلصــدار تقريــر بســيوين ..ثــاث منظمــات بحرينيــة
تدعــو حكومــة البحريــن إلطــاق مصاحلــة وطنيــة حقيقيــة وشــاملة

25
الســيناتور الدميقراطــي كريــس مــوريف يــزور عائلــة احلقوقــي
املعتقــل نبيــل رجــب
«ألبا» تفتتح خط الصهر السادس رسميا

26
أكرث من  20نائبا يوقعون على طلب استجواب وزيرة الصحة
شــبهة جنائيــة يف واقعــة العثــور علــى جثــة امــرأة بالقــرب مــن البحــر
مبنطقــة الفــاحت
تصريحات سمري ناس ضد البحرينيني تثري ردود فعل غاضبة
البحرين :صحيفة اإلخوان املسلمني تتوقف عن الصدور

28
وزير الكهرباء :كلفة تعديل فواتري الصيف بلغت  2مليون دينار
االســتئناف :مــد أجــل احلكــم يف قضيــة احملكومــن باإلعــدام حســن
موســى وحممــد رمضــان إىل  25ديســمرب

29
بالصــور« :الثقافــة واآلثــار» تعلــن عــن اكتشــاف أثــري لكنيســة يف
ســماهيج تعــود إىل القــرن الســابع امليــادي

