
أجندة بأهم أحداث ثورة البحرين تصدر كل شهر

تصّدعات سبتمبر 2013:

ومسيرة الـ300 ألف ومحاكمة الـ50
ق  و ز لمــر ا ل  عتقــا ا و  4 7 لـــ ا ن  بيــا
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كانــت  أول صفعــة تلقاهــا النظــام البحرينــي يف شــهر ســبتمرب هــي البيــان الــذي وقعتــه »47 دولــة« مبــا 
فيهــا أمــركا وبريطانيــا تنتقــد فيــه انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف البحريــن. ســبقها قــرار مــن وزارة »العــدل« يأمــر 

الجمعيــات بعــدم االلتقــاء بالدبلوماســيني والتنظيــات األجنبيــة إال برخصتهــا وحضــور ممثــل للحكومــة. القــرار 

ــار ردود فعــل واســعة يف الداخــل والخــارج، قاطعــت عــى إثــره الجمعيــات املعارضــة جلســة الحــوار  الــذي أث

التاليــة لــه. 

ــل املــرزوق،  ــاق خلي ــة الوف ــاين يف جمعي ــال الرجــل الث ــام باعتق ــد، وق ــار التصعي ــار النظــام خي ــه اخت مــن جهت

أثــار اعتقالــه اســتنكارات واســعة يف الداخــل وترصيحــات مــن جهــات عــّدة بينهــا واشــنطن. املعارضــة خرجــت 

ــه عــى ثباتهــا عــى  يف األســبوع األخــر يف مســرة حاشــدة قــّدر عــدد املشــاركني فيهــا ب300 ألــف أكــدت في

ــني 15-5 ضــد  ــراوح ب ــاً متشــددة  ت ــن أحكام ــني األخري ــة يف اليوم ــا أصــدرت املحكم ــة، في ــا املرشوع مطالبه

ــم  ــتئناف الحك ــة االس ــت محكم ــل خفف ــا، وباملقاب ــن القضاي ــرى م ــة أخ ــر( ومجموع ــة 14 فرباي ــي )خلي متهم

ــي الشــهيد صقــر مــن 10 ســنوات إىل ســنتني.  الصــادر عــى قات

تصّدعات سبتمبر 2013:

ومسيرة الـ300 ألف ومحاكمة الـ50
ق  و ز لمــر ا ل  عتقــا ا و  47 لـــ ا ن  بيــا

ــن« تأســيس  ــن عــر »مــرآة البحري ــب يعل ــو دي ــد أب ــدرايس الجدي عشــية العــام ال

ــة. ــن التعليمي ــة امله نقاب

استشــهاد صــادق ســبت... وأمــن عــام الوفــاق يتهــم رئيــس الــوزراء بحاميــة 

ــل القات

ســلطات األمــن تختطــف شــابن مــن بحــر الــدراز مســاء الجمعــة وانقطــاع 

أخبارهــام

حقــوق  مفوضيــة  وإنشــاء  املــال  جمــع  لتنظيــم  ملكيــان  مرســومان 

ء لســجنا ا

1
األحد

http://bh-mirror.no-ip.org/news/10949.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10949.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10950.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10950.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10956.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10956.html
http://www.alwasatnews.com/4014/news/read/806323/1.html
http://www.alwasatnews.com/4014/news/read/806323/1.html
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ــم  ــية إبراهي ــقاط جنس ــن »إس ــمياً ع ــتنداً رس ــاٍم مس ــليم مح ــض تس ــة ترف املحكم

كرميــي«

محكمــة بحرينيــة تجــدد حبــس ناديــة عــي، املعتقلــة عــى وشــك الــوالدة لغايــة 

ــر. 2 أكتوب

22 موظفــاً منقــوالً مــن »معهــد البحريــن« يتظلمــون يف »الرتبيــة«: تســلّموا رســائل 

مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم تفيــد بنقلهــم مــن وظائفهــم لوظائــف أخــرى يف عــدد 

مــن املــدارس الحكوميــة.

ــر« يجــددون رفضهــم املحاكمــة ويطلبــون مــن محاميهــم  ــة 14 فراي ــو »خلي معتقل

عــدم اتخــاذ أي قــرار

نوبــة تشــنج حــادة تصيــب املعتقلــة الحامــل ناديــة عي.

»الوفــاق« تســتغرب جعــل البحريــن مقــرا للمحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان: هــل 

ســتقبل الدعــاوى ضــد النظــام؟!

»العــدل« تأمــر الجمعيــات بعــدم االلتقــاء بالدبلوماســين والتنظيــامت األجنبيــة إال 

برخصتهــا وحضــور ممثــل للحكومــة

يف  اإلرهابيــة«  »العمليــات  تدعــم  إيــران  الخارجيــة:  وزيــر 

. يــن لبحر ا

»الوفاق« تعلن أنها غري ملزمة بقيود فرضتها الحكومة عى االتصال بالجهات 

الخارجية

1
األحد

3
الثالثاء

http://www.alwasatnews.com/4013/news/read/806012/1.html
http://www.alwasatnews.com/4013/news/read/806012/1.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10959.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10959.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10959.html
http://www.alwasatnews.com/4013/news/read/806014/1.html
http://www.alwasatnews.com/4013/news/read/806014/1.html
http://www.alwasatnews.com/4013/news/read/806014/1.html
http://www.alwasatnews.com/4013/news/read/806014/1.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10970.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10970.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10970.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10976.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10974.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10974.html
http://www.alwasatnews.com/4015/news/read/806668/1.html
http://www.alwasatnews.com/4015/news/read/806668/1.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10972.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10972.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10977.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10977.html
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ــري  ــة غ ــق 655 وقفي ــت وثائ ــان« لتثبي ــيد عدن ــجل الس ــامد »س ــة«: اعت »الجعفري

ــجلة مس

ــدل«  ــرار »الع ــى ق ــاً ع ــا احتجاج ــة« له ــة »املعارض ــوار ملقاطع ــة الح ــاء جلس إلغ

بشــأن اتصالهــا بالدبلوماســين. واملشــاركن يف الحــوار: غيــاب املعارضــة يلغــي 

ــث. ــن العب ــف ع ــا للتوق ــس، وندعوه ــة أم جلس

جمعيــة وعــد تطلــق تقريرهــا االقتصــادي: أرقــام توظيــف البحرينيــن يف القطاعــن 

مخجلــة

مســئوول الرصــد يف جمعيــة الوفــاق ســيد هــادي املوســوي: 450 طفــا معتقــا منــذ 

بدايــة الثــورة ُحــرم معظمهــم اســتكامل الدراســة

وزير الداخلية: 192 متهامً يف 54 قضية »إرهابية« منذ مطلع 2012

ــه لترسيــع تفعيــل توصيــات املجلس الوطنــي بتشــديد العقوبات  ورئيــس الــوزراء يوجَّ

ــى اإلرهاب. ع

الداخلية تفجر منزالً مهجوراً يف سرتة، وترضر آخر دون إصابات!

اختطاف 10 مواطنن من الباد القديم و»الداخلية« تنكر وجودهم

»أخبار الخليج« تقيل 3 صحافين: شاكر العرادي، مريم أحمد، فاطمة عي.

رئيــس حركــة عدالــة البحرينيــة الســلفي محــي الديــن خــان )باكســتاين األصــل(، يعلن 

أن ولــده إبراهيــم 19 عــام( تــويف يف أريحــا، فيــام هنــأه النائــب عــن اإلخوان املســلمن 

الســابق محمــد خالــد بـ “استشــهاد” ابنه يف ســوريا.

الثالثاء 

األربعاء

الخميس

http://bh-mirror.no-ip.org/news/10609.html
http://www.alwasatnews.com/4015/news/read/806669/1.html
http://www.alwasatnews.com/4015/news/read/806669/1.html
http://www.alwasatnews.com/4015/news/read/806669/1.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10618.html
http://www.alwasatnews.com/4016/news/read/807035/1.html
http://www.alwasatnews.com/4016/news/read/807035/1.html
http://www.alwasatnews.com/4016/news/read/807035/1.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10983.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10983.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11029.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11029.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11029.html
http://www.alwasatnews.com/4016/news/read/807009/1.html
http://www.alwasatnews.com/4016/news/read/807009/1.html
http://www.alwasatnews.com/4016/news/read/807009/1.html
http://www.alwasatnews.com/4016/news/read/807009/1.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10993.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10991.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10991.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10992.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/10992.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11003.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11003.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11003.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11003.html
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قوات حكومية تقوم بتجريف مقرة

اإلفراج عن صديقة البرصي املتهمة بـ »محاولة دهس رشطي«.

وفاة املناضل البحريني عي دويغر 

خليــل املــرزوق يرفــع علــم االئتــاف يف ســار: الحــوار حــول وثيقــة املنامــة أو “مــا 

ال يعلــم اال اللــه مآلــه”

ــة الجســدية مــن  ــدد بالتصفي اختطــاف حســن الخــزاز مــن مطعمــه يف ســرتة: مه

ــي« ــاط »األمــن الوطن ضب

الجامهري تنزل املنامة وتكرس الحصار األمني.

ــى  ــض ع ــاعدت يف القب ــة س ــس عاملي ــة تجس ــس: رشك ــن ويكيلك ــة م ــة رسي وثيق

ــن ــن بحريني مطلوب

املتهمــون بـــ »خليــة 14 فرايــر« ميتنعــون عــن حضــور املحكمــة... وإصــدار الحكــم 

29 ســبتمر

الجمعة

الخميس

http://bh-mirror.no-ip.org/news/11002.html
http://www.alwasatnews.com/4017/news/read/807367/1.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11004.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11023.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11023.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11031.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11031.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11006.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11020.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11020.html
http://www.alwasatnews.com/4017/news/read/807363/1.html
http://www.alwasatnews.com/4017/news/read/807363/1.html
http://www.alwasatnews.com/4017/news/read/807363/1.html
http://www.alwasatnews.com/4017/news/read/807363/1.html
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زراعة عن صناعية للطفل أحمد النهام الذي أصيب برصاص الشوزن

»سامسونغ« ستسلّم البحرين معدات متطورة لتعقب النشطاء

بنك HSBC يخفض عملياته يف البحرين يف أكتوبر

ــن  ــار لخليجي ــون دين ــاع 40 ملي ــدد بضي ــن يه ــايل بالبحري ــاد امل ــاة«: الفس »الحي

اســتثمروا يف »مارينــا ويســت«

السلطات البحرينية توقف حدثاً 60 يوماً تحت قانون اإلرهاب

ــان  »ائتــاف 14 فرايــر« يعلــن عزمــه الدعــوة إىل خطــواٍت كبــرية يف مســار العصي

املــدين. 

الوفــاق تنــدد بصمــت »الرتبيــة«: 100 مــن الطلبــة يرزحــون يف الســجون وعــرات 

املطارديــن

منظمة بريطانية تقود احتجاجات مناهضة لبيع الساح للبحرين

واشــنطن: عــى البحريــن احــرتام االتصــاالت الدبلوماســية مــع جميــع عنــارص 

املجتمــع

السبت

األحد

6

http://bh-mirror.no-ip.org/news/11027.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11030.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11032.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11032.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11037.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11037.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11037.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11038.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11038.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11039.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11039.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11039.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11041.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11041.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11041.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11045.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11029.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11029.html
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الرتبية توقف معلمن 10 أيام ملشاركتهم يف احتجاجات فراير 2011

“مــن أطلــق النــار عــى أحمــد؟”: كتــاب أجنبــي عــن الشــهيد أحمــد إســامعيل يثــري 

ردود أفعــال دوليــة.

اإلثنين

10

11

صاح عي: قرار ضبط لقاءات الجمعيات »إداري وليس للتضييق عليها«

»الوفاق« تسخر من صاح عي وتدعو لجلسة خاصة ملجلس حقوق اإلنسان

ويكيليكــس ينفــي مزاعــم صحيفــة “األيــام” ضــد النائــب أســامة التميمــي ويصفهــا 

بـــ: فركــة هزيلة )12 ســبتمر(

الثالثاء

األربعاء

7

الحدثالتاريخ
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ــن  ــن” م ــل البوعين ــي فض ــي “ع ــام البحرين ــب الع ــرد النائ ــات بط ــدد املطالب تج

ــن. ــن العام ــة للمدع ــة الدولي الجمعي

األحد

استبدال مدير »البحرين للتدريب« للمرة الثانية خال عامن

»47 دولــة« مبــا فيهــا أمــريكا وبريطانيــا تنتقــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف 

البحريــن.

بســيوين للســفرية أليــس ســمعان: جــذر املشــكلة ســيطرة آل خليفــة عــى الســلطة 

وعــدم تنازلهــم لألكرثيــة الشــيعية املهّمشــة

متهمو 13 ديسمر يقاطعون املحكمة: قراراتها سياسية
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األربعاء

ــامت  ــن باملنظ ــين األمريكي ــاء الدبلوماس ــول لق ــة ح ــنطن واملنام ــن واش ــاف ب خ

ــة. السياســية البحريني

الحكومة: نفذنا 127 من »توصيات جنيف«... 

»الوفاق«: نفذتم 4 فقط.

الســفارة األمريكيــة تكــذب إعــام الحكومــة البحرينيــة بشــأن لقــاء جنيــف: قصــص 

غــري دقيقــة وخيبــة أمــل

»أيام الغضب« يف 14 سبتمر: تستمر 3 أيام وإعادة الجذوة لاحتجاجات

رئيس الوزراء يوّجه التخاذ إجراءات بحق »التنظيامت غري املرخصة«

رئيــس الــوزراء لــدى اســتقباله مســؤولن وبرملانيــن ومواطنــن يف مجلــس القضيبية:  

»البحريــن ســتطوي قريبــاً صفحــة مــن تاريخهــا وتبــدأ أخرى«

ائتاف 14 فراير يعلن استشهاد محمد عبدالجليل

براءة املحافظة من تهمة »نر أخبار كاذبة«

محكمة بحرينية تقيض بحبس متهم بـ»إهانة امللك« عى »تويرت« ملدة سنة

12
الخميس
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السلطات البحرينية تهدد آية الله النجايت بالرتحيل القرسي يف 15 سبتمر.

الوفــاق: النظــام يواصــل انتهاكاتــه برغــم إدانــة 47 دولــة والبحريــن بحاجــة لبعثــة 

دوليــة. 

تفريــق تظاهــرات بالقــوة حاولــت الوصــول لـــ »دوار اللؤلــؤة« بعــد تشــييع محمــد 

عبدالجليــل.

أمن عام الوفاق يطالب باستفتاء الشعب: الغالبية تريد إقالة الحكومة

الرملــان األورويب يصــدر قــراراً بحــق البحريــن حــول تنفيــذ التوصيــات واالفــراج عــن 

معتقــي الــرأي والنشــطاء ورفــع الحظــر عــن التظاهــر الســلمي ويعلــن أســفه عــن 

التوصيــات التقييديــة للمجلــس الوطنــي.

الداخلية متنع تظاهرة للمعارضة مقررة غدا متوعدة كل من يشارك فيها.

املعارضة ترفض منع مسرية الجمعة وتتمسك بحقها يف التظاهر

13

12

الجمعة

الخميس

رئيس الوزراء لرجال األمن: سننهي العنف دون تردد... وثقوا بدعمنا لكم

»اإلعام« متنع دخول كتب لدور نر تابعة لحزب الله

اإلعــام الرســمي يتهــم صــاح عــي بـــ »الفشــل«... ومســؤول حكومــي: نــايف بيــاي 

رفضــت لقائــه

9
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الجمعة

السبت

األحد

محتجــون يزيلــون الطــوب عــن أرض مملوكــة لعــم امللــك: مرسوقــة وملكهــا 

للشــعب

مرسوم بانتداب مسئول يف الجيش إىل وزارة الخارجية

محمد الصايف وحسن حبيل تحت السياط مجدداً.. والتهمة: االئتاف!

بعد بركة عذاري... اعتقال 15 من بركة سباحة يف توبي

قاســم: بيــان 47 دولــة شــهادة صارخــة بــرتّدي ملــف البحريــن الحقوقــي.. وتقييــد 

اتصــاالت الجمعيــات يعنــي: ال مــكان للمعارضــة

اعتقال بحرينية رهينة حتى يسلم زوجها نفسه

املوســوي يف حلقــة لـ»وعــد« حــول النعيمــي: وضــع الجبهــة الشــعبية يف “الثاجــة” 

أتــت لــه باتهامــات لكنــه انتــرص

10 ســنوات لـــ 3 متهمــن بـ”قتــل رشطــة”... ومحامــون: اتهامــات باطلــة لتعرضهــم 

ــراه لإلك

»ســلامن مهــدي« أصغــر املعتقلــن السياســين )13 عامــاً(: تعرضت للتعذيــب يف مركز 

رشطــة البديــع وشــتموا والــدّي أمامي

10
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16

األحد

اإلثنين

»التقدمي«: نحو جدول زمني للحوار وعدم إطالة أمده دون مررات

حرمــان املعتقــل رضــا معيــوف مــن حضــور مراســم عــزاء زوجتــه ميثــل النمــوذج 

الصــارخ للظلــم

ــد  ــة بع ــة املنام ــط العاصم ــؤة وس ــدوار اللؤل ــودة ل ــون الع ــن يحاول آالف املحتج

ــى  ــه ع ــاء عمل ــا(، استشــهد أثن ــل 20 عام ــد عبدالجلي ــزاء الناشــط )محم ــام ع خت

ــامل  ــة ش ــة املالي ــن الضاحي ــة م ــه القريب ــرج يف بلدت ــي تخ ــرات الت ــن التظاه تأم

ــة. ــة املنام العاصم

ــا  ــس فيه ــات تعطــى إىل أســامء لي ــن: البعث ــج املتفوق ــل لتخري ســلامن خــال حف

ــن” ــي” وال “عبدالحس “عبدالنب

ــاكات حقــوق اإلنســان يف  ــف عــن انته ــس ووتــش« يف جني ــان رايت ــدوة لـ»هيوم ن

ــن البحري

“العدل”: إجراءات قضائية لحل “العلاميئ” لتبنيه ما يسمى “الثورة”

جنيف: »املحافظة« يؤكد بالدالئل أن الحكومة مل تنفذ توصيات جنيف

ــة”  ــن “املحكم ــتضيف البحري ــف تس ــان«: كي ــوق اإلنس ــات حق ــة ملعلوم »العربي

ــن؟ ــرات والصحافي ــع التظاه وتقم

»ندوة جنيف« تدعو إىل إلزام البحرين بتنفيذ التوصيات الدولية
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األربعاء

الثالثاء

االتفاقية األمنية الخليجية تنتظر موافقة الكويت ليتم العمل بها

»العفــو الدوليــة«: راجعنــا خطــاب »املــرزوق« ومل نجــد تحريضــا عــى 

العنــف... واعتقالــه رضبــة للحــوار

ســمري أحمــد يعتــذر عــن الحلــول مــكان نائــب »وفاقــي« أســقطت عضويتــه يف 

بلــدي املحــرق

املعارضــة البحرينيــة تعلــق مشــاركتها يف الحــوار: القــرار مفتــوح وســندرس 

التطــورات قبــل االنســحاب الشــامل

حبس خليل املرزوق 30 يوًما بعد اتهامه بالتحريض عى اإلرهاب

رئيس األوقاف الجعفرية يف حوار صحفي: ثقوا يب!

ــدد  ــاع ع ــن: ارتف ــؤولن أممي ــع مس ــرزوق« م ــال »امل ــار اعتق ــف« أث ــد جني »وف

2800 إىل  املعتقلــن 

“العفــو الدوليــة” تخاطــب أعضــاء مجلــس حقــوق اإلنســان: أنتــم تكيلــون مبكيالــن 

فيــام يتعلــق بالبحريــن

صــاح عــي يشــكر اليابــان لعــدم انضاممهــا إىل بيــان 47 دولــة أدانــت االنتهــاكات 

يف البحريــن
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األربعاء

»العلاميئ«: بيان »العدل« استهداف طائفي ولن نتنازل عن مسؤولياتنا

إحالــة 19 متهــام بـ»االعتــداء عــى الرطــة« يف »الحــوض الجــاف« إىل املحاكمــة 

الجنائيــة

»وفد جنيف« يواصل كشف انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين

“موديز” تخفض تصنيفها االئتامين للبحرين بسبب االضطرابات

ــفارة  ــكرتري األول للس ــي بالس ــاق” تلتق ــة: “الوف ــرار الحكوم ــد لق يف أول تح

ــة ــوزارة الخارجي ــل ل ــة دون ممث الرنويجي

اعتقــال فريــق كــرة قــدم بعــد فــوزه بــكأس رئيــس املؤسســة العامــة للشــباب 

والرياضة

ــارة  ــاد« عــى لســان العصفــور: دوافعــه اإلث ــه »الب ــة« تنفــي مــا نرت »الجعفري

ــة الصحفي

مرصــد البحريــن لحقــوق اإلنســان يكــّذب مــا نســبته »الجالــف ديــي نيــوز« 

عــى لســانه: كامنــا مســجل بالصــوت والصــورة

دبلوماســيو الخليــج تفاجــأوا بقــرار الرملــان األورويب.. وبرملانيــة ســويدية 

لســفرية مجلــس التعــاون أمــل الحمــد: ال ديــن يقــف ضــد حقــوق اإلنســان
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الجمعة

أحكام بالسجن تصل لـ10 سنوات ضد 7 متهمن مبهاجمة »دار الحكومة«

ــه انتــامؤه املعــروف وإرصاره عــى الســلمية... و»املجلــس  قاســم: املــرزوق ل

العلــاميئ« مل يخــرج عــن وظيفتــه

نقابــة املمرضــن األســرتالية تجــوب مستشــفيات ســيدين بافتــات تحمــل 

ــي ــي البحرين ــكادر الطب ــامء ال أس

وزير العدل: »العلاميئ« تنظيم غري قانوين والدعوى ضده مدنية

إلغــاء نــدوة للوفــد الحكومــي يف جنيــف: خصصــت لتبييــض وجــه البحريــن 

يف مجــال حقــوق اإلنســان

ــال »املــرزوق«: يشــجع  ــد املوقــف األمــرييك مــن اعتق واشــنطن بوســت تنتق

ــلميا. ــة س القمعبالدميقراطي

»االئتاف« يدعو لاحتشاد غدا بـ »دوار القدم«... و»مترد« تؤيد

حملة دولية لإلفراج عن »املرزوق« وإيقاف ترحيل »النجايت«

أمــن عــام الوفــاق يتحــدى النظــام أن يواجــه “املــرزوق” يف انتخابــات لرئاســة 

الحكومــة.... ويدعــو لتظاهــرة حاشــدة
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واشــنطن: الحــوار يف البحريــن تآكلــت آفاقــه وعــى الحكومــة إلغــاء تقييــد 

الجمعيــات اتصــاالت 

ــن  ــص م ــل بوقري ــة هدي ــطة الكويتي ــع الناش ــي« مين ــج املرسح ــان الخلي »مهرج

ــة ــورة الخواج ــه ص ــريت« علي ــداء »يت ش ارت

جــو ســتورك: تهــرُّب واشــنطن مــن انتقــاد اعتقــال املــرزوق تشــجيع للنظــام عــى 

ســحق املعارضــة

اعتقال املواطن حيدر عبدالرسول صاحب “فيديو الصفعة”

عبداللــه هاشــم يعتــزم إنشــاء تيــار ســني جديــد تحــت شعار”اســتقال القــرار”: 

ــا يف 2014 انتظرون

1 أكتوبر للنظر يف قضية وزارة العدل ضد »العلاميئ«

ــن  ــدل: ل ــر الع ــن دون اإلخــوان.. ووزي ــات م ــة باملحــرق النتخاب ــات حكومي ترتيب

ــن نســمح مبرشــد »إخــواين« يف البحري

قوات عسكرية حكومية تهاجم مقر جمعية الوفاق املعارضة
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وقفــات تضامنيــة مــع »املــرزوق«... ورســالته مــن الســجن: ال تخرجــوا ألجــي 

بــل للوطــن

ــه: ال تتصــّور حكومــة البحريــن أن تســتمر يف الضغــط عــى شــعبها  نــرص الل

وتطلــب مــن العــامل أن يســكت

ــد الشــهيد يوســف مــوايل بتهــم »التجمهــر« و»التحريــض  تجديــد حبــس وال

ــة« عــى املؤسســات النظامي

»العلاميئ«: استدعاؤنا إىل القضاء استكامل للتحريض الطائفي واالنتهاكات

تأجيل قضية السامهيجي بـ»إهانة امللك« إىل 13 أكتوبر

»النيابة« تحبس 8 أطفال وشابن 60 يوما وتحرمهم بداية عامهم الدرايس

أنباء عن تعين ضابط من العائلة الحاكمة سفريا يف واشنطن خلفا لنونو

»املرزوق« ال زال محتجزا يف »رشطة الرفاع«
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الثالثاء

األربعاء

البحريــن: الحكــم عــى تقــي امليــدان، األمريــي مــن أصــل بحرينــي، بالســجن 

10 ســنوات بتهــم التجمهــر

رويرتز: »بتلكو« تعاين من الخسائر والفزع يصيب املستثمرين

نشــطاء دوليــون يدشــنون حملــة لإلفــراج عــن طفــل يبلــغ 14 عامــاً يف 

البحرينيــة الســجون 

أوباما يقول إن باده ستعمل عى حل األوضاع يف البحرين

وزير الخارجية: نأمل من روحاين فتح صفحة جديد مع البحرين

»روحاين« من األمم املتحدة: صناديق االقرتاع هي الحل يف البحرين

ــة تعتقــل إســامعيل  ــل الشــهداء: قــوة مدني ــة تســتهدف عوائ يف ســياق حمل

ــد الشــهيد أحمــد إســامعيل حســن وال

حليمة الصباغ إىل الحرية بعد إنهاء حكم لعام واحد بالسجن
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سمرية رجب توضح: امللك ال يزال رئيسا للسلطة القضائية

الســفارة األمريكيــة الحظــت تصعيــدا للعصيــان املــدين وتدعــو رعاياهــا لتجنــب 

شــارع البديــع الخميــس والجمعــة

مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان يفــوز مبنحــة قدرهــا 10 آالف دوالر لــدوره 

يف فضــح االنتهــاكات

آيــة اللــه قاســم يجــدد دعوتــه للمشــاركة يف املســريات الســلمية: مــن أهمــه 

شــعبه البــد أن يعطــي للمســرية زخمهــا

الخارجية الرنويجية تتابع بقلق تطورات الوضع يف البحرين

300 ألف بحريني يخلّدون يوم 27 سبتمر ويهتفون: “نفيس فداء وطني”

الحكم عى 50 معارضا بالسجن يف “قضية االئتاف” بينهم امرأة.

ــاً، 4 الســجن 10 ســنوات، 19 بالســجن 5  ــاً الســجن ملــدة 15 عام 16 محكوم

ســنوات.

إيران تقول إن البحرين قضية مهمة يف سياستها الخارجية

تخفيف حكم قاتي “الشهيد صقر” من 10 سنوات إىل سنتن فقط
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محكمة االستئناف تؤيد حكم الطفلن املقداد والحبييش!

مسؤول إيراين يعلن استئناف الرحات الجوية بن طهران واملنامة

يف أحــدث موجــات الفصــل االنتقامــي: »ألبــا« تفصــل 10 موظفــن اليــوم بعــد 

شــهر مــن إعادتهــم

ــن  ــن م ــة بـــ »املحروم ــة خاص ــق لجن ــان« تطل ــوق اإلنس ــة لحق »البحريني

الدراســة«

الحبس 15 شهرا للرادود سهوان

البحرين تدعو األمم املتحدة إىل إدراج حزب الله عى قامئة اإلرهاب
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أجندة بأهم أحداث ثورة البحرين تصدر كل شهر

تصّدعات سبتمبر 2013:

ومسيرة الـ300 ألف ومحاكمة الـ50
ق  و ز لمــر ا ل  عتقــا ا و  4 7 لـــ ا ن  بيــا


