
أجندة بأهم أحداث ثورة البحرين تصدر كل شهر

أحداث ووقائع  شــهر أكتوبر 2013:

واقتحام »متحف الثورة« بمقر جمعية الوفاق.

 ، ع مــو للد مســيل  يفــة  قذ نصــف  و ن  مليــو
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اقتحــام »متحــف الثــورة« املقــام يف مبنــى جمعيــة الوفــاق يف القفــول ومحارصتــه ورسقة بعــض محتوياته، 
والداخليــة تقــول بضبطهــا مــواد تحريضيــة يعاقــب عليهــا القانــون. وثيقــة مرسبــة تكشــف أن البحريــن تشــري 

ــن  ــة، و»بحري ــا الجنوبي ــع يف كوري ــة مــن مســيالت الدمــوع مــن مصان ــف قنبل ــون ونصــف قذيفــة و90 أل ملي

ووتــش« تشــن حملــة إعالميــة لوقــف بيــع هــذه األســلحة للبحريــن. 3 ضحايــا وقعــوا متفرقــن، بطــرق غامضــة 

ومأســاوية، ووســط روايــات متضاربــة بــن الجهــات الرســمية والشــعبية. اســتمرار تخفيــض العقوبــات الصــادرة 

ــاة مواطنــن تحــت التعذيــب أو القتــل املبــارش لثــالث ســنوات فقــط،  ــة الذيــن أودوا بحي بحــق الرشطــة القتل

مقابــل حزمــة مــن األحــكام التصعيديــة تجــاه نشــطاء ومعارضــن تراوحــت بــن الســجن 15 ســنة واملؤبــد. وبعــد 

ــتمرار  ــه واس ــل إقامت ــان مح ــرزوق بض ــل امل ــي خلي ــادي الوفاق ــن القي ــراج ع ــم االف ــاً، ت ــف دام 37 يوم توقي

محاكمتــه.

وحــوار  اإلنســان  حقــوق  الحــرام  البحريــن  يدعــو  مــون  يك  بــان 

ف د هــا

املرشــح الربيطــاين لرئاســة ســباقات »الفورمــوال«: ســأرصف النظــر عــن ســباق 

البحريــن إذا اســتمرت االضطرابــات

إرجاء قضية »العلاميئ« إىل 9 أكتوبر

معتقلو »الحوض الجاف« يعانون سوء التغذية
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ــن  ــراين يه ــايض الظه ــكرة«: الق ــة بـــ »املعس ــون املحاكم ــر« يصف ــو 14 فرباي »محام

ــن املتهم

بعــد الســيطرة عــى املستشــفيات... وزارة الداخليــة تعلــن عــن إدارة ســيارات 

اإلســعاف يف البحريــن

و»اإلرضار  األمــن«  »زعزعــة  بتهــم  متهــن   4 لـــ  ســنة   15 الســجن 

» د قتصــا ال با

اإلفراج عن نادية عيل قبل موعد والدتها بأيام

الحكومــة متنــح الحــوار إجــازة وتقــول إنهــا ســتتواصل مــع املعارضة

القطــاع  ضغــط  تحــت  الثــاين  الربــع  يف  ينكمــش  البحريــن  اقتصــاد  رويــرز: 

املــايل

أمــر ملــي بدعــوة »النــواب« و»الشــورى« لالنعقاد..وامتعــاض نيــايب »هامــس« مــن 

افتتــاح الربملــان مــن خارجــه!

»أ.ف.ب«: مســؤولون إرسائيليــون يلتقــون مبســؤولن خليجيــن للتنســيق بخصــوص 

إيــران

لإلرهــاب«  »التخطيــط  بتهــم  الديــر  معتقــيل  مــن   4 لـــ  املؤبــد  الســجن 

.
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ــد األمنــي الســابق يهــدد الســفر األمــريك بتطبيــق »الواجــب  عــادل فليفــل العقي

ــي« الدين

وزارة الصحة تفصل أخصايئ التمريض حسن املعتوق

اإلفراج عن املدون صايف مع استمرار محاكمته !

اآلالف يؤكــدون مطالبتهــم بالتحــول للدميقراطية: عــى النظام االســتجابة... والتحوالت 

اإلقليميــة ليســت يف صالحه

ــة وال يســتبعد أن  ــر مضلل ــى تقاري ــد ع ــا اعتم ــول إن أوبام ــن ســلامن يق ــة ب خليف

ــك ألهــداف أخــرى ــون ذل يك

خليفة بن سلامن: “اإلخوان” تيار وطني.. وقرار الربملان األورويب ذريعة للتدخل

حاالت إغامء متزايدة ملعتقيل عنرب 4 بعد دخول إرضابهم يومه الثالث

املؤبد لتسعة معارضن يف قضية “5 طن” رغم شكاوى التعذيب

ــع  ــة م ــع اتفاقي ــف توقي ــن بوق ــادة املفصول ــود إع ــى جه ــوزراء يقــي ع ــس ال رئي

ــة« ــل الدولي »العم

الخميس 
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العــام  األمــن  إىل  القضــاء«  النظــام« و»ازدراء  »التحريــض عــى  تهــم  توجيــه 

لـ»الوحــدوي«

ــوم  ــاف للي ــوض الج ــجن الح ــام س ــم أم ــارض” يعتص ــس الح ــل “يون ــقيق املعتق ش

ــث الثال

استدعاء »املوسوي« و»املحافظة« لتقديم أدلة النتهاكات أعلنا عنها

اســتمرار إرضاب املعتقلــن السياســين يف »جــو« و»الحــوض الجــاف« عــن الطعــام 

لليــوم الســادس تواليــا

قوات األمن تقمع اعتصاما لطالب »الجابرية«

جمعيــة الوفــاق يف حملــة »رياحــن«: اعتقــال 250 بحرينيــة خــالل الثــورة بعضهــا 

اعتقــاالت جامعيــة

مقــرح »مــروط« لــوزارة حقــوق اإلنســان: الســامح مبكتــب لـ»املفوضية الســامية« 

رشيطــة اقتصــار تواصلــه مــع الســلطة

تأجيل قضية »العلاميئ« إىل 17 نوفمرب

»العفــو الدوليــة« تطالــب باإلفــراج عــن مهــدي ســهوان: التهــم املوجهــة إليــه تتنــاىف 

وحريــة التعبــر والتجمع

األربعاء

الثالثاء
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وزير العدل: أحرض الحوار ألدفع فواتر العشاء فقط !

املصور البحريني املعتقل أحمد حميدان يفوز بجائزتن دوليتن

كاتب لبناين: البحرين كانت ثالث بند للبحث بن كري وظريف يف نيويورك

ــب  ــب وزين ــل رج ــن نبي ــالتن م ــن« رس ــت الي ــلِّم »فرون ــة يس ــف املحافظ يوس

الخواجــة ويــرح االنتهــاكات ضــده

تعقيبــا عــى مــا نرتــه جريــدة األخبــار، أمــن عــام الوفــاق ينفــي لـ”مــرآة البحرين” 

لقــاءه بــويل العهد

اختار أن يرحل شهيدا... »النشمي« من التعذيب إىل الحرمان من العالج !

»الصحــة«: الشــهيد النشــمي تــويف إثــر تلــف خاليــا الدمــاغ بســبب نقــص املناعــة... 

و»النيابــة«: بســبب االيــدز!

ــة لـــ100 ألــف خليجــي ليصبــح  جهــاد الخــازن: امللــك ســيمنح الجنســية البحريني

ــة الشــيعة أقلي

»االتحاد الحر«: منظمة العمل الدولية هددت ألبا بعقوبات دولية
الخميس
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»الديــوان« وجــه دعــوة ألمــن عــام الوفــاق لحضــور افتتــاح الربملــان وعــاد ليطلــب 

ســحبها

ــا  ــم مطالبن ــام وص ــاوالت النظ ــاد«: مح ــة االتح ــيس »هيئ ــرى تأس ــد« يف ذك »وع

ــامل ــى الع ــيل ع ــة ال تنط بالطائفي

األحد

14

خامنئي: ما يحدث يف البحرين يعكس الوجه الحقيقي لقادة النظام السلطوي

ــراج  ــب باإلف ــه تطال ــارض”، وعائلت ــس الح ــايض “يون ــل الري ــة املعتق ــور حال تده

ــوري الف

اإلثنين

7
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»األهرام«: مرص طلبت من ملك البحرين توظيف معلمن مرصين لديها

الشيخ عيل سلامن: لو اعتقل النظام 10 آالف مواطناً سنستمر يف الثورة

اإليــراين أمجــد طــه ينتحــل اســم “يس إن إن” لفربكــة ترصيحــات عــى لســان 

مســئولن أمريكيــن عــن البحريــن

اآلالف يشيعون النشمي... وعدة إصابات بـ »الشوزن« إحداها حرجة

أمر ملي بتشكيل املجلس األعى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز
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http://bh-mirror.no-ip.org/news/11583.html
http://bh-mirror.no-ip.org/news/11591.html
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http://bh-mirror.no-ip.org/news/11593.html
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http://bh-mirror.no-ip.org/news/11582.html
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الحكومة تقول إنها تتابع نشاط السفر األمريك

اعتقال بحريني رفض إزالة صورة ابنه املعتقل من جدار منزله !

الشــيخ عــيل ســلامن: الــرصاع يف البحريــن مل يعــد سياســيا، والنظــام يعــادي 

“الشــيعة”

ــأ  ــعبية ويلج ــة الش ــد الرعي ــام فق ــية«: النظ ــع الجنس ــن »توزي ــاق« تدي »الوف

للتجنيــس

ــة  ــد عــى مواصل ــام عــزاء الشــهيد النشــمي: شــعارات مناهضــة للملــك وتأكي خت

الثــورة

إصابة حرجة يف الرأس ملتظاهر من كرزكان

ــن  ــة م ــف قنبل ــة و90 أل ــف قذيف ــون ونص ــري ملي ــن تش ــة: البحري ــة مرسب وثيق

ــوع ــيالت الدم مس

اعتقال 11 شخصا من مطعم بالعدلية بتهمة رفع شعارات سياسية!

»بحريــن ووتــش« تطلــق حملــة عامليــة لوقــف توريــد 1.6 مليــون قذيفــة مســيلة 

الدمــوع للبحريــن

17
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الحدثالتاريخ

»قاسم« يدين »القوانن التي تدعم اإلرهاب الرسمي يف البحرين«

قوات النظام تفرق تظاهرات حاولت االستيالء عى »تقاطع السيف«

البحرين: اغتيال ناشط سيايس مطلوب للسلطات بالرصاص الحي

وزارة الداخلية: القبض عى 5 متهمن بارتكاب جرمية قتل عى ساحل املالكية

مقرر التعذيب: الحكومة البحرينية ألغت زياريت

»النيابــة« تدعــي أن املتهمــن مبقتــل »مهــدي« اعرفــوا... و»مرصــد البحريــن« يتهــم 

األجهــزة األمنيــة ومليشــياتها

18

19

20

الجمعة

السبت

األحد

»العفو الدولية« تصدر تقريرها عن العام 2013: البحرين تواصل القمع

تظاهــرات غاضبــة تنــدد باغتيــال الشــهيد مهــدي، والنظــام يفــرض نقــاط تفتيــش 

مفاجئــة!

7 رشكات أجنبيــة تتنافــس للفــوز مبناقصــة “عالقــات عامــة” مــن “مجلــس التنميــة 

االقتصاديــة”... والعطــاءات تصــل إىل 9 ماليــن دينــار!
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اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

ــه...  ــة يف رأس ــة صوتي ــه قنبل ــرسة، أصابت ــيل الغ ــهاد ع ــن استش ــرة تعل ــي جم بن

و»الداخليــة« تتحــدث عــن تفجــر

السجن 10 سنوات لـ6 متهمن بـ»محاولة قتل رجال أمن«

ــل  ــن خلي ــوري ع ــراج الف ــي باإلف ــك البحرين ــون املل ــا يطالب ــا أوروبي 58 نائب

املــرزوق ووقــف االنتهــاكات

ــان الحــايل أضعــف  ــوان« النيابيــة د. عــيل أحمــد: الربمل رئيــس كتلــة »اإلخ

ــن ــى البحري ــر ع ــس م مجل

تشييع غاضب لـ »مهدي« ينتهي مبواجهات أمنية... ودعوات إليواء املطاردين

%74 من العامل يف البحرين أجانب

تخفيض حكم الرطي قاتل عيل مشيمع إىل 3 سنوات

خليفة بن سلامن يطمنئ أنصاره: لدينا ما يكفي من اإلسناد اإلقليمي

صحيفة إندبندنت: قنابل الغاز أصبحت رمز الثورة يف البحرين

20
األحد
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الخميس

الجمعة

السبت

األحد

اإلفــراج عــن خليــل املــرزوق يف أوىل جلســات محاكمتــه، وســط حضــور دبلومــايس 

كثيــف

ورقة بريطانية: رئيس الوزراء رَُجل بريطانيا التاريخي يف البحرين

ــب  ــد “زين ــدة ض ــة جدي ــا كيدي ــق قضاي ــلطات بتلفي ــم الس ــي يته ــام بحرين مح

الخواجــة” إلبقائهــا يف الســجن

الناطقــة باســم الحكومــة البحرينيــة تؤكــد صحــة وثيقــة »بحريــن ووتــش«: نعــم 

نريــد اســتراد 1.6 مليــون قنبلــة غــاز مســيلة للدمــوع

الباحثــة األمريكيــة املطــرودة مــن البحريــن تقــدم ورقــة يف منتــدى بريطــاين عــن 

إشــكالية الهويــة يف البحريــن

ــة  ــوء معامل ــاالت وس ــن اعتق ــدة ع ــات جدي ــا معلوم ــى يومي ــز: نتلق ــوان مندي خ

ــن ــع يف البحري وقم

تخفيف العقوبة عن رشطين أدينا بقتل فخراوي من 7 سنوات إىل 3 سنوات.

الوفاق: حالة املعتقل حسن حبيل قد تتدهور وتتحمل السلطة املسئولية

تجديد حبس متهمن مبقتل الشهيد مهدي 45 يوما
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اإلثنين

املعارضــة البحرينيــة تجــدد تعليــق مشــاركتها يف الحــوار وتطالــب الســلطات 

بالتجــاوب مــع مــا تطرحــه

 الوفــاق: قــوات النظــام تحكــم قبضتهــا عــى املبنــى وتحــارص املنطقــة 

واســتنفار أمنــي شــديد

الداخليــة البحرينيــة: النيابــة أصــدرت أمــراً بضبــط املــواد »التحريضيــة« يف 

»الوفــاق«

أطباء يف العسكري: عبدالوهاب حسن قد يحتاج إىل نقله لخارج البحرين

ملــك البحريــن يتــربّع مبئــة مليــون دوالر لـ»الحزب اإلســالمي العراقي« لـ»االســتعداد 

ــوة« لالنتخابات بق

»الداخلية« تستدعي النجايت وضغوط إلجباره عى مغادرة البحرين

سلامن: ال تسوية حالياً يف البحرين

بعد فصل عبد الرضا زهر... »الربية« تفصل صادق ربيع
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أجندة بأهم أحداث ثورة البحرين تصدر كل شهر

أحداث ووقائع  شــهر أكتوبر 2013:

واقتحام »متحف الثورة« بمقر جمعية الوفاق.

 ، ع مــو للد مســيل  يفــة  قذ نصــف  و ن  مليــو


