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عّمــه  تعيــن  البــاد  ملــك  أعــاد   2018 األول  ديســمرب/كانون  يف 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيســا جمللــس الــوزراء، منهيــا كل 

الشــائعات التــي حتّدثــت عــن تبديلــه. 

ويف التشــكيل احلكومــي احلكومــي اجلديــد كان أبــرز تغيــر هــو خــرج 
وزيــر املاليــة أحمــد بــن حممــد آل خليفــة، يف حــن أعــاد امللــك 
تعيــن علــي صالــح الصالــح علــى رأس جملــس الشــورى، ودخلــت 
إليــه وجــوده جديــدة بينهــا علــي العــرادي، وخرجــت وجــوه أبرزهــا 

ــوي. ــاء املوس ضي

ــم  ــابق حكي ــي الس ــب البحرين ــب املنتخ ــام 2018، والع ــى الع وانقض
العريبــي ال يــزال موقوفــً يف ســجون تايلنــد، يف انتظــار قــرار القضاء 
بخصــوص ترحيلــه للمنامــة، رغــم أّنــه دخــل تايلنــد بصفتــه الجئــا يف 

أســراليا. 

واســتمرارًا ملواقفــه املدافعــة عــن إســرائيل، قــال وزيــر اخلارجيــة 
البحرينــي خالــد بــن أحمــد آل خليفــة إّنــه يقــف إىل جانــب إجــراءات 
قــرار  عــن  دافــع  كمــا  اللبنانيــة،  األنفــاق«  »قضيــة  يف  إســرائيل 
أســراليا االعــراف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل. وقــد تعــّرض إىل 
تنديــد كبــر يف مواقــع التواصــل االجتماعــي ويف شــوارع قطــاع 

ــّزة. غ

وغــادر آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم لنــدن إىل جمهوريــة العــراق 
ــارة العتبــات املقدســة. لزي

البحريــن  يف  اخلامــس  األمريكــي  األســطول  قائــد  وفــاة  وأعلــن 
املنامــة.  يف  منتحــرا  ســترين  ســكوت 

ــفا  ــة كاش ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــنوي لدي ــر الس ــدر التقري وص
ــوزارات  ــن ال ــد م ــتوى العدي ــى مس ــدة عل ــرة وجدي ــح كب ــن فضائ ع

والهيئــات والشــركات اململوكــة للحكومــة. 

 تشكيل حكومي معتاد برئاسة خليفة بن سلمان
وامللك  يوغل يف وحل التطبيع
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قائــد األســطول األمريكــي اخلامــس ســكوت ســترين ميــوت منتحرًا 
البحرين يف 

إعادة تكليف خليفة بن سلمان برئاسة احلكومة

 5 رررررر

البحرين تعن حكومة تضم وزيرا جديدا للمالية 

 7 رررررر

وزيــر اخلارجيــة البحرينــي يقــف إىل جانــب إســرائيل يف »قضيــة 
اللبنانيــة« األنفــاق 

بنك يف البحرين يتجه للتصفية بعد تراكم اخلسائر

 9 رررررر

امللــك يعــن أعضــاء جملــس الشــورى وعلــي صالــح الصالــح 
رئيســً
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النيابــة تخلــي ســبيل الفّنــان قحطــان القحطــاين بعــد يــوم مــن 
حبســه بتهمــة قــذف وإهانــة هيئــة نظاميــة
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الســلطات التايلنديــة تعتقــل الاعــب البحرينــي الاجئ يف أســراليا 
حكيــم العريبــي بنّيــة ترحيلــه للبحرين

خطيــب جامــع نــوف النصــار يقــول إن وزيــر العــدل أوقفــه عــن 
احلكومــي التشــكيل  انتقــاده  بســبب  اخلطابــة 

 12 رررررر

ديــوان اخلدمــة املدنيــة يعلــن قبــول طلبــات مــن انطبقــت عليهــم 
الشــروط لربنامــج التقاعــد االختيــاري
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اإلفــراج عــن املعتقلــة اخلمســينية فوزيــة مــا شــاء اهلل بعــد انتهاء 
فــرة حمكوميتها
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وزير خارجية البحرين يدافع عن قرار أسراليا بشأن القدس

 19 رررررر

شرطة سجن جو تهدد احملكومن باإلعدام: هذه آخر أيامكم

 20 رررررر

ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يصــدر تقريــره الســنوي ويكشــف 
فضائح كبرة على مستوى العديد من الوزارات 

 21 رررررر

غــّزة تنــدد بوزيــر خارجيــة البحريــن خالــد آل خليفــة وتصفــه بعــّراب 
بيــع القــدس

 22 رررررر

صــدور الائحــة التنفيذيــة لضريبــة القيمــة املضافــة وإنشــاء جلنــة 
للتظلمــات واالعراضــات الضريبية
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بســفارة  باإلنابــة  باألعمــال  القائــم  تســتدعي  اخلارجيــة  وزارة 
العراق لاعراض على تصريحات أدىل بها نوري املالكي 
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ــارة العتبــات  ــة العــراق لزي ــة اهلل قاســم يغــادر لنــدن إىل جمهوري آي
ــة املقدس

ــد لـــ 13 آخريــن مــع إســقاط  ــد إعــدام متهــم واملؤب االســتئناف تؤي
ــع ــر بأبوصيب ــة تفج ــية 25 يف قضي جنس
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نوري املالكي يقول إنه دعا للحوار يف البحرين ومل يدع للعنف


