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يف الشــهر الــذي أعلــن فيــه فــوز البحريــن بعضويــة جملــس حقــوق 
اإلنســان )أكتوبــر 2018(، أيــدت حمكمــة االســتئناف إعــدام اثنــن 

ــرة.  ــر س ــة تفج ــن يف قضي ــة آخري ــد خلمس ــجن املؤب والس

يف املقابــل نقضــت حمكمــة التمييــز خــال أكتوبــر حكــم إعــدام 
حممــد رمضــان وحســن علــي وأعادتــه لـ”االســتئنافية”، وبعــد أكــر 
مــن شــهرين مــن اعتصــام جنلــه علــي مشــيمع، متّكنــت عائلــة 

ــرا.  ــه أخ ــن زيارت ــيمع م ــن مش ــق” حس ــة “ح ــام حرك ــن ع أم

ــر،  ــال أكتوب ــن خ ــن يف البحري ــة املواطن ــار ضّج ــدث أث ــر ح وكان أك
هــو قيــام جملســي النــواب والشــورى بتمريــر قانــون ضريبــة القيمــة 
املضافــة، بعــد دعــوة امللــك لهمــا لانعقــاد بصفــة اســتثنائية. 
جــاء ذلــك بعــد أيــام مــن إعــان الســلطات توقيــع اتفــاق مــع 3 دول 
ــار دوالر، بعــد تفاقــم  خليجيــة حتصــل مبوجبــه علــى دعــم بـــ 10 ملي

ــة.  ــة الدول ــز يف ميزاني ــون والعج ــة الدي أزم

يف الســياق ذاتــه أعلنــت احلكومــة عــن برنامــج تقاعــد اختيــاري 
ملوظفيهــا مبيــزات اســتثنائية، وذلــك لتخفيــف نفقاتهــا ضمــن 
مــا ســّمته برنامــج التــوازن املــايل، وتقــّدم لطلــب التقاعــد االختيــاري 
خــال الشــهر ذاتــه أكــر مــن 6 آالف موظــف. وقامــت شــركة طــران 
اخلليــج بتســريح عــدد غــر حمــدد مــن موظفيهــا بحجــة صعوبــات 
ماليــة، قبــل أن جتــر علــى إعادتهــم حتــت وطــأة الضغــوط، يف حــن 
قامــت شــركة ألبــا بفصــل ُعّمــال تعرضــوا للتحقيــق فقــط مــن قبــل 

ــة. وزارة الداخلي

 االعدام ملواطنني
واالعالن عن برنامج التقاعد االختياري 
للتخلص من البحرينيني

3

ــض  ــم بـ”التحري ــي مته ــان املالك ــن فرح ــعودي حس ــة الس الداعي
علــى املظاهــرات يف البحريــن”

 4 رررررر

البحريــن تعلــن رســميا توقيــع اتفــاق مــع 3 دول خليجيــة حتصــل 
مبوجبــه علــى دعــم بـــ 10 مليــار دوالر

 6 رررررر

ــه  ــات وإحالت ــة االنتخاب ــو ملقاطع ــن يدع ــد م ــن رص ــة تعل الداخلي
ــة ــة العام للنياب

 7 رررررر

جملس النواب ميرر ضريبة القيمة املضافة على املواطنن 
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آدم وملــك رجــب يســتلمان مــن اجمللــس األوروبــي شــهادة 
ديبلومــا نيابــة عــن والدهمــا تقديــًرا لنضالــه مــن أجــل حقــوق 

اإلنســان

ــة  ــة املضاف ــوم الضريب ــى مرس ــق عل ــي” يواف ــورى البحرين “الش
ــؤال ــق الس ــه ح ــتوري مينح ــل دس ــى تعدي وعل

 9 رررررر

وفاة شخص وإصابة 33 يف انهيار مبنى باملنامة
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عائلــة أمــن عــام حركــة “حــق” حســن مشــيمع تــزوره ألول مــرة 
منذ 20 شهرًا 

12

السجن 6 أشهر للحاج جميد “صمود” بتهمة التجمهر

 14 رررررر

فوز البحرين بعضوية جملس حقوق اإلنسان

6 آالف موظف حكومي تقدموا بطلب للتقاعد االختياري

وفاة عامل الدين البحريني الشيخ عبد احلسن السري

15

احلكــم باملؤبــد وإســقاط اجلنســية للمتهمــن بـ”تفجــر” أنبــوب 
نفــط بــوري

17

التقــى  اإلســرائيلي  األركان  هيئــة  رئيــس  بوســت:  جروزاليــم 
يف  والبحريــن  الســعودية  بينهــا  عربيــة  دول  مــن  نظــراءه 

واشنطن 

21

البحرين تعتقل مواطنا قامت هولندا برحيله

تعطــل اإلنرنــت وانقطــاع الكهربــاء عــن بعــض مناطــق البحريــن 
بسبب األمطار 

22

“التمييــز” تنقــض حكــم إعــدام حممــد رمضــان وحســن علــي 
وتعيــده لـ”االســتئنافية”
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التمييز تؤيد إسقاط جنسية 8 من أعضاء تنظيم داعش

 30 رررررر

تأييد سجن الشيخ حسن عيسى 10 سنوات

االســتئناف تؤيــد إعــدام اثنــن واملؤبــد خلمســة آخريــن يف قضية 
تفجر سرة 

 31 رررررر

شــركة ألبــا تفصــل ُعّمــااًل تعرضــوا للتحقيــق فقــط مــن قبــل 
الداخليــة وزارة 

شــركة طــران اخلليــج تســرح عــددًا غــر حمــدد مــن موظفيهــا 
بحجــة صعوبــات ماليــة

وســنة  شــّدة...  بــن  مســجد  إمــام  قاتــل  للمــؤذن  اإلعــدام 
جثتــه مــن  التخلــص  يف  ملســاعده 

الداخليــة: القبــض علــى 4 أشــخاص مطلوبــن سياســيا أثنــاء 
حماولــة هروبهــم عــن طريــق البحــر


