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وكمــا  كانــت شــمس شــهر أغســطس يف أقــى درجــات حرارتهــا، كانــت الســلطة يف أقــى حاالت اســتنفارها 
بســبب إعــان اليــوم الرابــع عــر مــن أغســطس يومــاً احتجاجيــاً والدعــوة إىل التمــرد فيــه. شــهد هــذا الشــهر 

ــازل. كــا شــهد حمــات أمنيــة واســعة متشــيطاً  992 تظاهــرة واحتجاجــاً، 203 اعتقــاالت و482 مداهمــة للمن

وتســويراً للمناطــق باألســاك الشــائكة ومحــارصة مداخلهــا بأجيــاب األمــن واملدرعــات. امللــك أصــدر مراســيم 

ــه  ــوم حول ــابق تح ــاٍض س ــن ق ــاركن، وع ــداث املش ــايل األح ــب أه ــة وتعاق ــة املنام ــر يف العاصم ــر التظاه تحظ

شــبهات فســاد رئيســا للوقــف الجعفــري. فيــا قــام رئيــس الــوزراء بزيــارات مكوكيــة إىل أجهــزة الدولــة والهيئات 

الخاصــة والحكوميــة مــن أجــل التحريــض الطائفــي والتعبئــة ضــد فئــة معينــة مــن الشــعب، والحــّض عــى رسعــة 

تطبيــق مــا ســميت بـ)توصيــات املجلــس الوطنــي(. املغنيــة اللبنانيــة ماجــدة الرومــي تفتتــح مهرجــان صيــف 

ــة اســتنكار إعامــي غــر  البحريــن مبقدمــة تشــّد فيهــا عــى يــد النظــام البحرينــي ضــد شــعبه، وتواجــه بحمل

مســبوق يف الداخــل والخــارج. واملعارضــة تســتأنف مســراتها بحشــود تصــل إىل عــرات اآلالف، وتعقــد مؤمتــراً 

حــول التغيــر الدميقراطــي.

أغسطس 2013:
لهيب الطقس ولهيب التمرد

ــاء ســفره  ــدويل أثن اعتقــال املصــّور الشــاب حســن حبيــل، مــن مطــار البحريــن ال

ــارج. إىل الخ

حــادث مــروري مشــبوه قــرب دوار النويــدرات، يــروح ضحيتــه أحــد الشــباب 

املطارديــن )محمــود العــرادي( واملرافــق له، فيام يكشــف رشيط فيديــو للحادث عن 

تفاصيــل تؤكــد شــبهة االســتهداف املتعمــد لــه.

رئيــس الــوزراء يــزور بيــت التجــار ويحــرّض التجــار: » افزعــوا لتجارتكــم واحموهــا 

املجلــس  لتوصيــات  تنفيذهــا  يف  الحكومــة  مــع  جنــب  إىل  جنبــا  بالوقــوف 

الوطنــي«.

تركيــب كامــرات أمنيــة جديــدة بالصــوت والصــورة يف كل زوايــا املراكــز الصحيــة )عدا 

مركــزي الحــد والرفــاع( باإلضافــة لحواجــز حديديــة للنوافــذ. فيــام تــم تســليم مبنــى 

كانــو للتعليــم املســتمر يف مجمع الســلامنية الطبي لــإدارة العســكرية بالكامل، ليكون 

مركــز قيــادة اســتعدادا لتمرد 14أغســطس.
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االعتــداء عــى منــزل أمــن عــام الوفاق الشــيخ عيل ســلامن عــن طريق ميليشــيات تابعة 

لــوزارة الداخليــة، ونــزع كامرات املراقبــة من بيته.

ــن  ــن م ــن الدي ــم زي ــور قاس ــال املص ــن واعتق ــتهداف االعالمي ــة اس ــتمرار حمل اس

ــه. منزل

بضاحيــة  ســيارة  بتفجــر  )املتورطــن(  أحــد  عــى  القبــض  تعلــن  الداخليــة 

لســيف. ا

رشكــة بابكــو التابعــة للحكومة تحذر عامليها من االســتجابة للعصيان يف 14 أغســطس: 

»ســنأخذ من يتغيبون إىل لجــان التحقيق«.

قــع بينهــا »املنــار« و»املجلــس العلــاميئ«  لبحريــن تحجــب موا ا

امللــك يغــادر إىل بريطانيــا ويجتمــع برئيــس الــوزراء الربيطــاين، ويعلــن ســعي البحرين 

لــراء طائــرات التايفــون الربيطانيــة، ويعلــن عــن نيتــه لعمــل احتفالية مبناســبة مرور 

200 عــام عــى العالقــات الربيطانيــة البحرينية.

رئيــس الــوزراء يف مقــر تجمــع الوحــدة الوطنيــة، لدعوتهــم للفزعــة الطائفيــة “مثلــام 

ــع  ــن م ــاب بالتضام ــف اإلره ــوم لوق ــوا الي ــه، أفزع ــع اختطاف ــم ملن ــم لوطنك فزعت

ــة”.  الحكوم

ــرات  ــة واملس ــات العام ــون االجتامع ــل قان ــان تعدي ــن بش ــومن ملكي ــدور مرس ص

ــداث. ــون االح ــل قان ــة إىل تعدي ــات، باالضاف والتجمع

األول يحظر مسرات العاصمة املنامة، والثاين يشّدد العقوبات عى مشاركة )األحداث( 

يف السياسة ويشمل )أولياء أمور( بالعقوبة.

وزارة الداخلية تعلن القبض عى متهمن بـ »انفجار« البديع
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ــن  ــتجوب 3 معتقل ــن، وتس ــرد البحري ــول مت ــة ح ــكل أّول قضي ــة تش ــة العام النياب

بينهــم  املــدون محمــد حســن )صــايف( واملصــور حســن حبيــل وتوجــه لهــم قضيــة 

»الرتويــج لتغيــر النظــام الســيايس بالقــوة«، وتطالــب بالقــاء القبــض عــى 3 آخريــن.

اعتقــال املحامــي عبــد العزيــز مــوىس الــذي حــر التحقيــق مــع املــدون )صــايف(، 

وذلــك عــن تهمــة نــر أســامء متهمــن بغــر إذن وإفشــاء أرسار التحقيــق، وذلــك يف 

القضيــة الخاصــة بـــ »الرتويــج لتغيــر النظــام الســيايس بالقــوة«.

نقاط التفتيش و»املليشيات املوالية« إىل الواجهة من جديد! 

البــدء باســتحداث نقــاط تفتيش جديدة يف مختلــف مناطق البحرين، وكثفــت تواجدها يف 

محيــط دوار اللؤلــؤة الذي شــهد أوســع احتجاجات يف تاريــخ البحرين فرباير/ شــباط 2011

منــع الناشــطة مريــم الخواجــة مــن القــدوم إىل البحريــن، بعــد أن أبلغتهــا الخطــوط 

الجويــة الربيطانيــة أن الحكومــة البحرينيــة فرضــت عليهــا منعــاً مــن مواصلــة رحلتهــا 

إىل البحريــن”.

اعتقــال عضــو التجمــع القومــي الدميقراطــي محمــد ســند املاكنــة يف املطــار، ومنــع 

عائلتــه مــن الســفر، بعــد ضــم إســمه إىل مــا ُعــرف باســم قضيــة “الرتويــج لتغيــر 

النظــام الســيايس بالقــوة”.

ترحيــل مقيمــة أمريكيــة بعــد اتهامهــا بـ»تشــويه صــورة البحريــن والتحريــض عــى 

ــه. االنقســام والطائفيــة«، وأن لهــا عالقــة بحــزب الل

ــد  ــا عن ــم وابرازه ــات هويته ــل بطاق ــرورة حم ــن ب ــذر املواطن ــة تح وزارة الداخلي

طلبهــا مــن قبــل املعنيــن وإال اعتــرب ذلــك جرميــة يعاقــب عليهــا بغرامــة تصــل إىل 

ــار. 300 دين

تجريــف األشــجار عــى طــوال شــارع الشــهيد أحمــد فرحــان وســط جزيــرة ســرتة، ملنع 

اســتخدامها يف إغــالق الشــوارع تجنبــاً ملداهــامت قــوى األمن.

ــرق  ــة يف الط ــة املروري ــل الحرك ــات يف تعطي ــتعامل املركب ــن اس ــذر م ــة تح الداخلي

العامــة أو إعاقتهــا، مهــّددة بحجــز املركبــات وفــرض الغرامــات املاليــة. جــاء ذلــك  بعد 

دعــوة )متــرد( إىل خــروج النــاس يف 14 أغســطس إىل الشــارع راجلــن أو يف مركباتهــم.
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وضــع االجهــزة األمنيــة لحواجــز إســمنتية يف محيــط الســفارة األمركيــة بالعاصمــة 

املنامــة.

كتيبة من قوات الدرك تغادر األردن إىل البحرين.

رئيس الوزراء يزور ساحة البسيتن، دعت للتطوع لتشكيل مليشيات شعبية.

ــش يف  ــن، والجي ــق البحري ــع مناط ــوى يف جمي ــة قص ــن بكثاف ــوات األم ــار ق انتش

ــؤة. ــن دوار اللؤل ــب م ــة القري ــع الدان ــة ملجم ــاحة املقابل الس

رئيس الوزراء يزور مجمع السيف والسيتي سنرت صباحاً.

غالق شبه تام للمحال التجارية يف املناطق االحتجاجية وشلل كامل للحركة.

بالصور: إغالق املحال التجارية يف البحرين استجابة لدعوات »التمرد«

ــرات...  ــع للتظاه ــات وقم ــع للطرق ــالد: قط ــل الب ــرد« تش ــة: »مت ــف العربي الصح

ــلطات ــك الس ــلمية ترب والس

ــع أن تشــهد احتجاجــات  ــن املتوق ــي م ــرى الت ــن تطــوق املناطــق والق ــوات األم ق

ــق  ــمنتية وتغل ــز األس ــدي والحواج ــياج الحدي ــطس، بالس ــرد 14 أغس ــعة يف مت واس

ــائكة. ــالك الش ــا باألس مداخله

ــؤة  ــة دوار اللول ــن منطق ــب م ــة القري ــع الدان ــد مجم ــش عن ــف للجي ــار كثي انتش

ــن ونصــف. ــذ عام املحــارص من

انتشــار نقــاط التفتيــش عنــد معظــم مناطــق البحريــن مــع وجــود مصــدات 

اســمنتية عنــد املداخــل.
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http://bh-mirror.no-ip.org/news/10703.html
http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=VKuMgplpUegn6gk7VgaWrw933339933339
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10748.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10721.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10748.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10748.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10693.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10693.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10693.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10693.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10693.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10693.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10693.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10693.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10693.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10693.html
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حملــة متــرد البحريــن تكشــف عــن 9 مســارات للنفــر... واالئتــالف يصــدر تعليقــات 

هامــة قريبــا.

ــة  ــاء بتهم ــال 5 نس ــيف. واعتق ــع الس ــا يف تقاط ــزز تواجده ــة تع ــزة األمني األجه

ــن.  ــال أم ــس رج ــة ده محاول

االفراج عن 4 واالبقاء عى صديقة البرصي.

ــامع  ــايض س ــض الق ــة لرف ــرة الثاني ــرصاخ للم ــج بال ــام« تض ــش اإلم ــة »جي محاكم

ــن. املتهم

نبيل الحمر يخاطب عيىس قاسم بالدعي.

مغردون غاضبون يطلقون هاش تاج باسم #املستشار القواد.

فجــراً/ إصابــة 40 معتقــال بحرينيــا يف احتجاجــات داخــل الســجن إثــر القــاء قنابــل 

صوتيــة والغــازات املســيلة للدمــوع.

رئيس الوزراء خالل زيارة إىل معسكر الوحدة الخاصة بسافرة: 

ــة  ــة وأخالقي ــة وطني ــون أزم ــراد يعيش ــاك أف ــل هن ــة ب ــش األزم ــن ال تعي »البحري

ويريــدون أن يعممــوا ذلــك يف البحريــن ألنهــم فشــلوا أمــام الجميــع نتيجــة 

تضييعهــم الفرصــة تلــو األخــرى«.

ــية  ــربة السياس ــئولية والخ ــاس باملس ــر لإحس ــة تفتق ــر جامع ــن تنتظ ــة ل »الحكوم

وذلــك عــى حســاب األمــن والســيادة الوطنيــة، فقــد تعلمنــا مــن دروس املــايض مــا 

يكفــي وأول الــدروس الواجــب تطبيقهــا اآلن هــو اجتثــاث كل مــا يعوق االســتقرار«.

املغردون: هاش تاج #البحرين_ال_تعيش_أزمة

حركة »مترد«: بدء النفر العام، ودعوة إىل التوجه لـ«تقاطع السيف«

يف ثالــث جــوالت »متــرد«... مئــات العوائــل البحرينيــة تفــرتش األرض أمــام منازلهــا 

تلبيــة لدعــوة »االئتــالف«.

األربعاء

الخميس

الجمعة

6

http://bh-mirror.no-ip.org/news/10678.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10678.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10678.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10740.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10740.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10740.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10740.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10740.html
http://manamavoice.com/news-news_read-14644-0.html
http://manamavoice.com/news-news_read-14644-0.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10759.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10759.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10759.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10764.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10764.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10764.html
http://www.alwasatnews.com/3997/news/read/801201/1.html
http://www.alwasatnews.com/3997/news/read/801201/1.html
http://www.alwasatnews.com/3997/news/read/801201/1.html
http://www.alwasatnews.com/3997/news/read/801201/1.html
http://www.alwasatnews.com/3997/news/read/801201/1.html
http://www.alwasatnews.com/3997/news/read/801201/1.html
http://www.alwasatnews.com/3997/news/read/801201/1.html
http://www.alwasatnews.com/3997/news/read/801201/1.html
http://www.alwasatnews.com/3997/news/read/801201/1.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10734.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10735.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10735.html
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الداخلية تتهم الفتاة املصابة بـ »الشوزن« بالتورط يف ثالث قضايا.

ماجــدة الرومــي تفتتــح مهرجــان صيــف البحريــن، بســهرة غنائيــة تبتدئهــا بالشــد 

عــى يــد قيــادات البحريــن وقولهــا عــن الشــعب قــوى الظــالم.

األحد

19

حملة غاضبة يشنها املغردون البحرينيون عى ماجدة الرومي.
اإلثنين

7

الحدثالتاريخ

17

ائتــالف 14 فربايــر يدعــو إىل االعتصــام يف 3 ســاحات: ســاحة مثلــث الصمــود )الديــه، 

جدحفــص والســنابس(، وســاحة املقشــع، إضافــة إىل ســاحة الزنج.

ــدراز.  ــى ال ــه حت ــع مــن الدي ــاح وعســكرة شــارع البدي ــذ الصب ــة اســتنفار من وحال

ــع  ــد مجم ــش عن ــة تفتي ــج ونقط ــالد والزن ــذ الب ــل ومناف ــع مداخ ــارصة جمي ومح

ــة  الدان

السبت

العلــاميئ يــرد عــى الحمــر: تطــاول مستشــار امللــك عــى آيــة اللــه قاســم يكشــف 

عمــق أزمــة الســلطة.

ــب  ــة تتحــدث عــن »انفجــار« أصي ــر وســامهيج والداخلي فــرض حصــار عــى الدي

فيــه رشطــة.

املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان تــزور ســجن الحــوض الجــاف عنــرب 10 وتعلــن 

آثــار ســوء معاملــة لــدى بعــض املوقوفــن.

رئيــس الــوزراء يــزور ممثــيل املجالــس األهليــة مبدينــة حمــد وعــدد مــن النــواب 

ر نفســه لتخريــب وطنــه ال يســتحق أن ينتمــي لــه«. ورجــاالت املنطقــة: »مــن يســخِّ

http://bh-mirror.no-ip.org/news/10779.html
http://www.youtube.com/watch?v=OyNaC6Q7m4Q
http://www.youtube.com/watch?v=OyNaC6Q7m4Q
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10750.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10750.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10750.html
http:/www.alwasatnews.com/3997/news/read/801334/1.html
http:/www.alwasatnews.com/3997/news/read/801334/1.html
http:/www.alwasatnews.com/3997/news/read/801334/1.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10771.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10771.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10774.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10774.html
http://www.alwasatnews.com/3998/news/read/801437/1.html
http://www.alwasatnews.com/3998/news/read/801437/1.html
http://www.alwasatnews.com/3998/news/read/801437/1.html
http://www.alwasatnews.com/3998/news/read/801464/1.html
http://www.alwasatnews.com/3998/news/read/801464/1.html
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اإلثنين

الثالثاء

صحافيــون لبنانيــون رداً عــى ترصيحــات ماجــدة الرومــي يف البحريــن: 

يــا خجلنــا مــن هــذا »العهــر«!

تــداول خــرب منــح الجنســية البحرينيــة للفنانــة ماجــدة الرومــي بعــد 

كلمــة أدانــت فيهــا إرهــاب قــوى الظــالم.

ــار«  ــة.. و»األخب ماجــدة الرومــي: ال صحــة ملنحــي الجنســية البحريني

تهاجمهــا: قالــت للطاغيــة.. كــن صديقــي!

مكتــب املتحــدث الرســمي باســم حكومــة البحريــن: مل مننــح ماجــدة 

الرومــي الجنســية.

امللــك يســتقبل وزيــر الداخليــة بحضــور ويل العهــد ورئيــس الــوزراء: ال 

تهــاون مــع مــن يحــرض عــى اإلرهــاب ويســعى لشــق الصــف.

رئيــس الــوزراء لــدى اســتقباله مســؤولن وبرملانيــن ومواطنــن يف مجلــس القضيبية:  

»البحريــن ســتطوي قريبــاً صفحــة مــن تاريخهــا وتبــدأ أخرى«

سوســن تقــوي تّدعــي توقيــع »آالف املواطنــن مــن القــرى البحرينيــة عــى عرائــض 

تشــكو مــن الخــوف والهلــع مــن االرهــاب اليومــي الــذي تنفــذه مجموعــات مــن 

املتشــددين واملتطرفــن يف املجتمــع«. صحيفــة األيــام.

انسحاب 6 محامن من أصل 9 من جلسة محاكمة قضية جيش اإلمام.

تفاصيــل محاكــم اليــوم: شــتائم للطائفــة الشــيعية... وســجناء تعرضــوا للتعذيــب... 

ومصــادر الداخليــة »رسيــة«.

8

http://bh-mirror.no-ip.org/news/10783.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10783.html
http://www.alayam.com/News/online/online_local/175956
http://www.alayam.com/News/online/online_local/175956
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10792.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10792.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10792.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10793.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10793.html
http:/www.alwasatnews.com/4000/news/read/801979/1.html
http:/www.alwasatnews.com/4000/news/read/801979/1.html
http://www.alwasatnews.com/4000/news/read/801984/1.html
http://www.alwasatnews.com/4000/news/read/801984/1.html
http://www.alayam.com/News/online/online_local/176154
http://www.alayam.com/News/online/online_local/176154
http://www.alayam.com/News/online/online_local/176154
http://www.alwasatnews.com/4001/news/read/802289/1.html
http://www.alwasatnews.com/4001/news/read/802289/1.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10803.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10803.html
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األربعاء
قيادي »إخواين« بحريني يلتقي سفراً يف الحكومة املرصية.

ــارع  ــى ش ــايب« ع ــل »إره ــبب عم ــيارات بس ــن 6 س ــادث ب ــة«: ح »الداخلي

ــلامن. ــن س ــة ب ــيخ خليف الش

اختيــار رئيــس الــوزراء للفــوز بالجائــزة األوروبيــة للشــخصية العامليــة يف 

العالقــات الدوليــة.

ــزة  ــي جائ ــوزراء البحرين ــس ال ــح رئي ــن من ــرباً ع ــحب خ ــا« تس ــة »بن وكال

أوروبيــة )الثالثــاء 20(

رئيــس الــوزراء يتلقــى التهــاين مبنحــه الجائــزة األوروبيــة للشــخصية العامليــة 

بالعالقــات الدوليــة.

ــديد  ــة تش ــتوى: »اهمي ــع املس ــدين رفي ــي وم ــامع أمن ــوزراء يف اجت ــس ال رئي

ــة وإعــادة النظــر  ــم اإلرهابي ــكاب الجرائ ــات عــى املحرضــن عــى ارت العقوب

يف متتعهــم باالهليــة الوطنيــة، فــال يســتحق رشف االنتــامء لهــذا الوطــن مــن 

ــف واإلرهــاب«. ــره بأعــامل العن ــه ويدم يحرق

22

الخميس
ــديد  ــردد يف تش ــة دون ت ــة ماضي ــاين: الحكوم ــفر الربيط ــوزراء للس ــس ال رئي

ــه. ــن علي ــه واملحرض ــاب ومرتكبي ــى اإلره ــاق ع الخن

20 مداهمــة يف أنحــاء البحريــن واعتقــال 1 وت2 مواطنــن بينهــم والــد الشــهيد 

ــيمع. عيل مش

فنانــون عــرب يدينــون »الرومــي«: نرفــض اســتخدام الفــن لغســل الدمــاء عــن 

األيــادي امللكيــة.

9

http://bh-mirror.no-ip.org/news/10806.html
http://www.alwasatnews.com/4001/news/read/802531/1.html
http://www.alwasatnews.com/4001/news/read/802531/1.html
http://www.alwasatnews.com/4001/news/read/802531/1.html
http://www.alwasatnews.com/4001/news/read/802307/1.html
http://www.alwasatnews.com/4001/news/read/802307/1.html
http://www.alwasatnews.com/4001/news/read/802307/1.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10800.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10800.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10800.html
http://www.alwasatnews.com/4002/news/read/802587/1.html
http://www.alwasatnews.com/4002/news/read/802587/1.html
http://www.alwasatnews.com/4002/news/read/802587/1.html
http://www.alwasatnews.com/4002/news/read/802574/1.html
http://www.alwasatnews.com/4002/news/read/802574/1.html
http://www.alwasatnews.com/4002/news/read/802574/1.html
http://www.alwasatnews.com/4002/news/read/802574/1.html
http://www.alwasatnews.com/4003/news/read/802857/1.html
http://www.alwasatnews.com/4003/news/read/802857/1.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10829.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10829.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10829.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10836.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10836.html
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الجمعة

امللــك يعــن قــاٍض ســابق تحــوم حولــه شــبهات فســاد رئيســا للوقــف الجعفري/ 

محســن العصفور.

قناة bbc تنر تقريراً ملراسلها »بيل لو« من قرية »باربار« البحرينية.

»اإلندبندنــت« تنــر وثائــق »ســنودن« ألول مــرة: قاعــدة تجســس بريطانيــة 

عــى اتصــاالت الخليــج والــرق األوســط!

مقابة - قمع احتجاجات خيام العصيان املدين 22-8-2013

»الداخلية« تفرق تظاهرة اتجهت لدوار القدم

صــورة: نصــب عــدد مــن الخيــام يف دوار القــدم للمشــاركة يف االعتصام الســلمي 

ضمــن برنامــج التصعيــد يف خطــوات العصيــان املدين.

املعارضة تحشد جامهرها بعد »استثنائية الوطني« بـ 26 يوماً.

بالفيديو: عرات اآلالف يف مسرة للمعارضة.

حشود ضخمة تخرج يف مسرة دعت لها املعارضة البحرينية: وىّل زمن االستبداد.

عرات اآلالف يتظاهرون غرب املنامة: الدكتاتورية غر قابلة للحياة.
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25

السبت

األحد

املحمود: عريضتنا ليس لطرد السفر فقط بل لتغير السياسة األمركية.

»صادق سبت« يف غيبوبة وال تحسن يف حالته!

الرئيس اليمني: ضباط مينيون يف البحرين ملالحقة »اإلرهابين«

نائــب برملــاين بحرينــي يطالــب بـ«تطهــر« مؤسســات رســمية مــن املحســوبن 

عــى املعارضــة البحرينيــة.

تظاهــرات  تشــهد  بحرينيــة  منطقــة  و70  مواطنــاً   49 اعتقــال  الوفــاق: 

أيــام.  6 خــالل  واحتجاجــات 

ــة  ــؤوُل املجموع ــتدعي مس ــة يس ــوزارِة الداخلي ــة ب ــم االلكرتوني ــم الجرائ قس

ــد.  ــوم األح ــه الي ــق مع ــن« Deertybhr@ للتحقي ــريت البحري ــة »دي اإللكرتوني

هاش تاغ #استدعاء_ديريت_البحرين.

ــه  ــي والحمدلل ــق مع ــن التحقي ــاء م ــه االنته ــم بحمدالل ــاب: ت ــب الحس صاح

ــاي. ــم مع ــة وأشــكر وقفتك ــور طيب األم

يف الجلســة االســبوعبة ملجلــس الــوزراء: رئيــس الــوزراء يحــث الجهــات 

العقوبــات. لتشــديد  الوطنــي  املجلــس  توصيــات  لتنفيــذ  الحكوميــة 

الناطقة باسم الحكومة: معظم توصيات املجلس الوطني تم تنفيذها.
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اإلثنين

الثالثاء

األحد

ــاط يتصدرهــا إطــالق رساح  ــك الحــوار: 6 نق ــادرة لتحري املعارضــة تطــرح مب

ــاف املداهــامت. ــن وإيق املعتقل

رسالة مصّورة ألحد املالحقن: بعضنا مصاب.

ــالف  ــيطرحها ائت ــي س ــات الت ــم امللف ــن أه ــي م ــف األمن ــح: املل ــالف الفات إئت

الفاتــح يف جلســات الحــوار املقبلــة، وهــو قــد يتقــدم عــى أي ملفــات أخــرى، 

ــالد«. ــة يف الب وخاصــة بعــد تصاعــد األحــداث األمني

أحمــد البنعــيل عــن الجمعيــات املعارضــة: »نحــن ننصــح أنــه يف ســبيل الوصول 

إىل التوافــق يف الوطــن؛ ينبغــي االســتمرار يف تحقيــق ذلــك عــن طريــق الحــوار 

وليــس العنــف، الشــارع يرفــض األطروحــات التــي تقــدم مــن قبلهــم، نصيحتنــا 

لهــم هــي االســتمرار يف الحــوار«.

شن حملة يف تويرت من أجل املعتقلة الحامل نادية عيل.

ــة: قــامط  ــون لنادي ــل، واملغــردون الغاضب ــا داخــل املعتق تنتظــر وضــع جنينه

ــد، والعــار لنظــام العــار. ــك القي جنين

اعتقــال 3 مــن مقهــى يف ســند بعــد إعــالن الداخليــة عــن إحــراق إحــدى 

. تها مركبا

ــبكة  ــاء ش ــة إلنش ــا الجنوبي ــع كوري ــم م ــرة تفاه ــع مذك ــن توق البحري

ــة. ــن باملنام لألم

تأكيدات باإلفراج عن نادية عيل بعد اعتذار مروط.

السلطات البحرينية ترتاجع عن قرار اإلفراج عن معتقلة حامل.

ــع عــى  ــة الحامــل يــرد مــا وراء الكواليــس: رفــض التوقي شــقيق املعتقل

ــذار أي اعت
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األربعاء

الخميس

رئيــس الــوزراء يــرتأس اجتامعــاً عــايل املســتوى لتــدارس مــا تــم تحقيقــه مــن 

توصيــات املجلــس الوطنــي.

الوفاق: التظاهر يف العاصمة حق تكفله املقررات الدولية.

البحرين بعيون محمد الشيخ يف مهرجان التصوير الصحايف الدويل بفرنسا.

استئناف جلسات الحوار دون إحراز تقدم.

بعد استئنافه أمس... املعارضة تخىش من وقوف الحوار عند نقطة الصفر.

»ائتــالف الفاتــح« يدعــو لفهــم املتغــرات اإلقليميــة... و»املعارضــة«: حــل 

أزمتنــا بحرينــي.

كتاب يوثق قصص معتقيل املنامة »شباب املؤبد«.

مسؤول دويل يطالب باإلفراج عن نادية عيل.

التقاطات محمد الشيخ للثورة البحرينية يف مهرجان الصحافة الدولية.
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الخميس

الجمعة

السبت

عبد النبي سلامن: السلطة أجهضت تجربة 2002 الربملانية.

منصور الجمري: البحرين ضمن أكرث الدول تراجعا يف الدميقراطية.

»الداخلية«: تفجر سيارة مبنطقة السهلة وإصابة 4 من رجال األمن.

املحافظة: رصدنا 20 مسرة يف العاصمة منذ منع التظاهر فيها.

يف لقــاء مــع امللــك: الشــيخ أحمــد العصفــور يطلــب تنحيــة الرئيــس الجديــد 

لألوقــاف الجعفريــة.

»الرتبية«: العثور عى كميات من »املولوتوف« بـ »ابتدائية النبيه صالح«.

تظاهرة للمعارضة تتمسك بالدفع نحو االستقرار السيايس.

ــة  ــتمرار املطالب ــة: اس ــه يف املنام ــم أعامل ــر الدميقراطــي« يختت ــر »التغي مؤمت

ــلميا. ــة س بالدميقراطي

حســن البحارنــة: الخــالف الدســتوري بــن الشــعب والســلطة »خطــر« وحلّــه 

بيــد امللــك.

14

http://bh-mirror.no-ip.org/news/10946.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10946.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10943.html
http://www.alwasatnews.com/4009/news/read/804901/1.html
http://www.alwasatnews.com/4009/news/read/804901/1.html
http://www.alwasatnews.com/4009/news/read/804612/1.html
http://www.alwasatnews.com/4009/news/read/804612/1.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10921.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10921.html
http://www.alwasatnews.com/4010/news/read/804962/1.html
http://www.alwasatnews.com/4011/news/read/805202/1.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10948.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10948.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10947.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10947.html


الحدثالتاريخ

31

السبت
فــؤاد ســيادي: نضــال البحرينيــن مــن أجــل الدميقراطيــة بــدأ نخبويــا ورسعــان 

مــا أصبــح شــعبيا.

ــول  ــات التح ــد تحدي ــعودي« أح ــراين- الس ــاذب اإلي ــرى أن »التج ــرزوق ي امل

ــن. ــي يف البحري الدميقراط

مبوجــب مراســيم ملكيــة وقــرارات وزاريــة: 71 للشــيعة فقــط مــن أصــل 477 

منصبــا.

ــلت يف  ــة فش ــبعينات الدميقراطي ــة الس ــد أن تجرب ــة يعتق ــيل ربيع ع

ــا. ــرس جذوره غ

»املرشد« ينتقد املعارضة لقبولها العمل وفق خيارات »السلطة«.

ــات  ــة رصاص ــدة نتيج ــاد يف املع ــف ح ــة بنزي ــة الخواج ــة فاطم إصاب

»الشــوزن«.

إحصاءات شهر أغسطس: اعتقال 203 يف أغسطس بينهم 5 نساء.

992 تظاهرة واحتجاجاً... 203 اعتقاالت و482 مداهمة للمنازل

»الوفاق«: التعذيب تصاعد يف البحرين خالل أغسطس 2013
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