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رغــم  أنــه أقــر شــهور العــام، لكنــه األطــول بالنســبة للبحرينيــن، ورغم برودة طقســه النســبية إال أنــه األكرث حــرارة 
مــن حيــث األحــداث، فهــو شــهر الثــورة املصبوغة بلــون الــدم. أحيا البحرينيــون الذكــرى الثالثة لثورتهــم وعاد زخــم الثورة 

يفــور كأنــه للتــو بــدأ. وحــوار ويل العهــد ال زال يــراوح مكانــه وســط تصعيــد أمني من الســلطة بلــغ مداه. حملــة اعتقاالت 

ـ70 مواطنــاً خــال يومــي 14 و15 فقــط. األحــكام الصــادرة مــن املحاكــم شــهدت تصعيــداً وصــل إىل  واســعة تجــاوزت الــ

الحكــم باالعــدام. حــوادث االنفجــارات املزعومــة مــن قبــل وزارة الداخليــة واســتهداف رجــال الرشطــة ووفــاة أحدهــم. 

ســقوط شــهيدة خمســينية وشــهيد شــاب وثالــث يف غيبوبــة املــوت. كل هــذا لــي يُقطــع الحــوار آخــر حباله.

 ائتــاف 14 فربايــر يعلــن يف الســاعة األوىل مــن دخــول شــهر فربايــر عــن حزمــة 

فربايــر/   14 الجمعــة  تصــادف  التــي  للثــورة  الثالثــة  الذكــرى  يف  الفعاليــات  مــن 

شــباط.

مــن  الجزيــرة«  »درع  بخــروج  طالــب  لســعودي  عامــاً   15 الســجن 

يــن لبحر ا

ــة  ــرار الحكوم ــى ق ــاً ع ــوم احتجاج ــها الي ــل دورس ــن تعط ــة يف البحري ــوزات العلمي الح

اعتصامــاً  البحريــن  علــاء  فيــه  يقيــم  الــذي  بالوقــت  العلــايئ،  املجلــس  حــل 

أحمــد  عيــى  الشــيخ  مبشــاركة  القفــول  منطقــة  يف  الصــادق  اإلمــام  مســجد  يف 

قاســم.

عبــد اللطيــف املحمــود: ننســق بــن جمعيــات ائتــاف »الفاتــح« لخــوض انتخابــات 2014 

بقامئــة واحــدة

أوقفــت قــوى األمــن املرصيــة أمــن عــام جمعيــة التجمــع »الوحــدوي« البحرينيــة فاضــل 

عبــاس يف مطــار القاهــرة ومنعتــه مــن دخــول مــرص. 

مستشــار الحكومــة الســابق صاحــب تقريــر البنــدر يف أول تغريــدات لــه يف تويــر: 

ــوان  ــر الدي ــر وزي ــأن مص ــك ب ــة املل ــدرك جال ــف إىل أن ي ــن يف النزي ــتمر البحري »ستس

ــا  ــذذ تدجينه ــاق أن مخ ــدرك الوف ــى ت ــة«، »وحت ــو املزبل ــويدي ه ــم الس ــن مري ــد ب خال

مســتمر«.

ــت النظــر يف  ــل رجــب، وأجل ــن نبي ــراج ع ــب اإلف ــت يف طل ــز الب ــة التميي رفضــت محكم

ــل 2014 ــارس/ آذاراملقب ــه إىل 17 م ــراج عن ــب اإلف طل

اســتمرار صــدور األحــكام املغلّظــة: أحــكام بــن 15 و 3 ســنوات لـــ 10 شــبان مــن البــاد 
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نبيــل الحمــر لـــ»يس إن إن«: قــوارب األســلحة ضبطــت مبســاعدة األمركيــن وهــي تعــود 
لـ»الوفاق«

و»الوفــاق« تــرد علــى »اتهامــات الحمــر«: إفــاس سياســي وخلــل 
أخاقــي

وتتجــه لماحقــة مستشــار الملــك قضائيــًا بعــد اتهامــه لهــا بـ»تهريــب 
أســلحة«

3

ملــن  ســنوات   7 إىل  تصــل  عقوبــات  يقــر  البحرينــي  امللــك 

! يهينــه

ــي  ــا« ع ــة »ألب ــل رئيــس نقاب ــاع عــى فص ــوت باإلج ــي تص »مركزيــة« املنــرب التقدم

البنعــي.

»املشــر« يهاجــم أمــركا مجــددا: هــم أصحــاب مصالــح ال صداقات.. ليســت هنــا لحايتنا... 

وسياســتها تفقدها أصدقاءهــا الخليجين

ــن أجــل  ــة م ــة الحاكمــة البحريني ــات املتحــدة تضغــط عــى العائل ــج: الوالي ــار الخلي أخب

التخــي عــن رئاســة الحكومــة

فريــدوم هــاوس: عــى امللــك حمــد إلغــاء القانــون الجديــد الــذي يشــدد العقوبــة عــى 

إهانتــه

ويحثهــا  بشــّدة،  البحريــن  يديــن  قــرار  عــى  باإلجــاع  يصــّوت  األووريب  الربملــان 

عــن  الفــوري  واالفــراج  الحقائــق،  تقــي  لجنــة  توصيــات  جميــع  تطبيــق  عــى 

املعتقلــن السياســين والحقوقيــن، ورحبــت باملحادثــات بــن ويل العهــد والجمعيــات 

املعارضــة

أمــن عــام الوفــاق الشــيخ عــي ســلان يدعــو ملقاطعــة الــوزارات الحكوميــة 13 

فربايــر.

5 سنوات ملتهمن بـ»التجمهر« و»حرق إطارات«

القتــال  يف  املشــاركن  يعاقــب  ســعوديا  قــرارا  تؤيــد  البحريــن 

جــي ر لخا ا
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»تظاهرة عايل«: املعارضة تدعو الجاهر للنزول للشارع... وتؤكد: ال لحكومة التعين

ــة  ــارة املعارض ــة زي ــاء نتيج ــان األورويب ج ــرار الربمل ــام: ق ــوايل للنظ ــدة« امل ــع الوح »تجم

ــة«.  »التآمري

واملنرب اإلسامي يطالب وزارة الخارجية بترصف “حاسم” ضد الربملان األورويب 

تجديد حبس املعتقل الكفيف عي سعد 30 يوماً

جنســيات عربيــة تتلقــى اتصــاالت الســتكال حصولهــا عــى الجنســية البحرينية.. و»شــئون 

الجنســية«: كثافــة يف املراجعن

سمرة رجب تقر بفشل الجهود الرسمية يف التأثر عى الربملان األورويب.

والشيخ عي سلان يعقب: ردودكم شبيهة بالهذيان وتنطلق من عقليات جامدة!

قوى املعارضة تحشد اآلالف يف »تظاهرة املحرق«: القضاء النزيه مطلب وطني

ــا الســبب  ــا: رفضــوا إعطاءن ــة«.. وعائلته ــيمع إىل »النياب ــي مش ــهيد ع ــدة الش ــة وال إحال

ــا باصــا للرشطــة وأركبوه

»السيداو« تناقش وضع املرأة البحرينية وجلستان منفصلتان لتقارير الجهات األهلية

حسابات موالية: احتال اإلفراج عن سجناء سياسين يف إطار التهيئة ألجواء الحوار

األحد

االثنين
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حملــة مداهــات قبــل الذكــرى الثالثــة: إصابــة رجــل مســن بـ»الشــوزن« يف كرانــة واعتقال 

شــاب مصــاب بالســكلر الحــاد

ــن  ــن وإعامي ــتقباً مواطن ــة مس ــرص القضيبي ــلان يف ق ــن س ــة ب ــوزراء خليف ــس ال رئي
وفعاليــات اقتصاديــة: »مــا مــر عــى البحريــن يجــب أن يكــون عــربة ال تنــى وال متحــى«.

ــن مسلســل مســتمر،  ــه البحري ــا تعرضــت ل ــا، ف وأضــاف: »يجــب أن ال يراخــى إرصارن
ــا«. ــي نغفــل فيه ــص اللحظــات الت ــا الــرش يرب ــد لن ومــن يري

ــة  ــت ملكي ــق تثب ــر ووثائ ــرى فرباي ــع تحســبا لذك ــانية يف شــارع البدي ــرش حواجــز خرس ن

ــة ــة الحاكم ــة )REDX( للعائل رشك

 وحواجز إسمنتية يف عايل 

ســقوط شــهيدة خمســينية مــن ســكان قريــة جــد الحــاج، بعــد أن داهمــت قــوى األمــن 

البحرينــي منزلهــا العتقــال ابنهــا، وهــو أحــد املطلوبــن.

الناشــطة املرصيــة عــزّة ســليان: الوفــد الرســمي يف جنيــف رضب »بالشبشــب« والجانــب 

األهــي »أقويــاء«

صــاح البنــدر مستشــار الحكومــة الســابق، يقــول يف مجلــس اللــوردات الربيطــاين: البحريــن 

جنســت 370 ألفــا ونســبة الشــيعة ســتتقلص إىل 30 % يف العــام 2020

امللــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة اجتــاع مجلــس الدفــاع األعــى بحضــور عمــه رئيــس 

الــوزراء خليفــة بــن ســلان آل خليفــة وويل عهــده ســلان بــن حمــد آل خليفــة.

صحيفة الباد: السفر األمريك يؤكد قرب اإلفراج عن »الرموز«

قوات األمن البحرينية تعتقل املصور سيد أحمد املوسوي وشقيقه.
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الداخليــة تقــول إنهــا ســتتخذ إجراءاتهــا تجــاه احتجاجــات الذكــرى الثالثــة للثورة،وذلــك ردا 

عــى دعــوات فصائــل معارضــة لفعاليــات يف الذكــرى الثالثــة لثــورة 14 فربايــر.

ــوق االنســان  ــن لحق ــوق االنســان ومرصــد البحري ــن لحق ــدى البحري ــن منت ــح كل م افتت

املؤمتــر الــدويل الثالــث الــذي حمــل عنــوان »البحريــن.. انتهــاكات مســتمرة وإفــات مــن 

ــروت. ــة ب العقــاب«، يف العاصمــة اللبناني

»الفاتــح« يعــرض مرئياتــه للديــوان: رفــض اللقــاءات الثنائيــة ونحــو حكومــة معينــة تعــرض 

ــى النواب ع

مراســلون بــا حــدود يف تصنيفهــا العاملــي لحريــة الــرأي يف 2014، تصــف البحريــن 

بـ»مملكــة التضليــل«: الســلطة تتاعــب باملعلومــات والوضــع خطــر جــداً

ــر  ــرشاء يف 13 فرباي ــة وال ــة والحكومي ــات املالي ــف املعام ــن لوق ــو املواطن ــة تدع املعارض

ــبت ــربى الس ــرة ك ــتعداد لتظاه واالس

عــى خلفيــة دعــوات اإلرضاب:  »بابكــو« تهــدد املوظفــن بلجــان تحقيــق مجــددا يف حــال 

تغيبهــم

مواجهات وتشييع غاضب للشهيدة أساء.

وزارة الداخليــة تعلــن ملنتســبيها تفعيــل حالــة الطــوارئ... وإغــاق نفــق بــوري لثاثــة أيــام 

بحجــة إجــراء صيانــة وتعديــل.

فاطمة الحواج: املحاكم متتنع عن تنفيذ 400 حكم ضد أفراد من آل خليفة

جمعيــة امليثــاق: نطالــب »ويل األمــر« مبكاشــفتنا حــول األبــواب الرسيــة ومــا يجــري تحــت 

الطاولة.
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تحولــوا إىل عــال نظافــة: قــوات الشــغب تشــارك يف إزالــة حواجــز املتظاهريــن وتنظيــف 

شــوارع القــرى منــذ الفجــر

آالف التغريــدات وصلــت »أوبامــا« و»يك مــون«... ورســائل تســلم لألمــم املتحــدة والســفارة 
األمركيــة حــول مضمونها

ــن  ــان يك مــون: شــعب البحري ــة موجهــة ألوبامــا وب ــاق مشــاركا يف حمل وأمــن عــام الوف
يســترصخ الضمــر العاملــي!

تدهــور صحــة املصــور حســن حبيــل: يعــاين مــن انخفــاض يف مســرى الســكر وارتفــاع يف 

ضغــط الــدم واضطــراب يف دقــات القلــب، وإدارة الســجن ترفــض إعطــاءه أدويتــه

إصابتــان بليغتــان بعــد أن اســتخدمت املرتزقــة القــوة لتفريــق آالف املتظاهريــن يف مناطــق 

. عدة

ووالــدة مهــدي القفــاص تحّمــل ضابــط الرشطــة مســؤولية حيــاة ابنهــا: ال قانــون يحمــي 

هــذا الشــعب وال منظّــات تســتطيع أن تســاعده!
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استجابة واسعة الغاق املحال التجارية: عذراً البحرين يف ثورة

ــرس:  ــس ب ــول لفران ــوار، يق ــل بالح ــر متفائ ــلان غ ــي س ــيخ ع ــاق الش ــام الوف ــن ع أم

ــت ــب الوق ــاءت لكس ــابقة ج ــوارات الس الح

ــل لـــ  ــا الكام ــن دعمن ــاف: نعل ــوض الج ــجن الح ــا يف س ــدأوا إرضاب ــل رأي ب 500 معتق

»عصيــان العــزة«

أمــن عــام تجمــع الوحــدة الوطنيــة، عبداللــه الحويحــي يف مؤمتــر صحفــي: يقــول إنــه ال 

يــرى أيــة إمكانيــة ملشــاركة القيــادات املســجونة يف الحــوار. 

اســتجابة واســعة لــإرضاب يف صفــوف الطلبــة.. ووزارة الداخليــة تقــول إنهــا قــادرة عــى 

التصــدي للمخربــن
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الشيخ عيى قاسم: لتكن مسرة السبت األكرب يف التاريخ البحريني

امللك يلقي خطاباً يف مناسبة إقرار ميثاق العمل الوطني يثني فيه عى امليثاق

والشــيخ عــي ســلان يــرد عــى خطــاب امللــك: مل نصــوت عــى أن املجلــس املعــن يــرّشع... 

ولدينــا كافــة الوثائق

بعــد مســرة حاشــدة للمعارضــة يف شــارع البديــع مبناســبة الذكــرى الثالثــة للثــورة، أمــن 

عــام الوفــاق: ربــع مليــون تظاهــروا اليــوم ومحصلــة القمــع »صفــر«

ــام مبســؤوليته  ــدويل القي ــام مســرة 15 فرباير...قــوى املعارضــة تناشــد املجتمــع ال يف خت

ــة. القانوني

ــورة 14  ــة لث ــرى الثالث ــان أصــدره مبناســبة الذك ــو يف بي ــو روبي ــي مارك الســيناتور األمري

فربايــر يف البحريــن: أنضــم إىل اآلالف الذيــن يحيــون الثــورة الســلمية اليــوم يف البحريــن

ــان مــن أفــراد  ــة إثن ــة وإصاب ــاً، وتــرر حافل ــن القبــض عــى 26 مواطن ــة« تعل »الداخلي

ــر  الرشطــة بتفجــر يف منطقــة الدي

اآلالف يحيون ذكرى الثورة يف الشوارع منذ الفجر: نحو »دوار اللؤلؤة«

»الداخليــة« تعلــن تفكيــك 4 عبــوات متفجــرة والقبــض عــى 55 مواطنــاً، ووفــاة رشطــي 

متأثــراً بتفجــر الديــر.

ــة للمصالحــة،  ــود الرامي ــّوض الجه ــف يق ــر«: العن ــن »تفجــر الدي ــة تدي الســفارة األمركي

ــه. ــراد املجتمــع الدانت ــع أف ــة جمي داعي

ــادات  ــم قي ــة يته ــي آل خليف ــن ع ــد ب ــاف خال ــدل والشــئون اإلســامية واألوق ــر الع وزي

ــف ــجيع العن ــاق بتش الوف

15
السبت

14
الجمعة
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 بعد اختفائه لعرشين يوما... صادق الشعباين اتصل بعائلته: أنا بخر!

نقل صادق الشعباين إىل الحوض الجاف.. وعائلته تتلقى اتصاال ثانيا

اقتحام سجن جو بالكاب البوليسبة وإصابات بن املعتقلن

الســجن 15 ســنة ملتهمــن بالــرشوع يف قتــل رجــال رشطــة وحيــازة ســاح نــاري وذخــرة 

ــوزارة الداخليــة. واتــاف مركبــة مملكوكــة ل

مجلــس الــوزراء يديــن بشــدة مــا دعــاه »الحــادث اإلرهــايب« يف الديــر: لــن يكــون هنــاك 

أي عفــو عــن »اإلرهابيــن« الذيــن أدينــوا بأحــكام قضائيــة.

زينب الخواجة تغادر جدران السجن بعد عام من تقسيط التهم

 توعد رئيس الوزارء خليفة بن سلان آل خليفة املحتجن مبزيد من اآلجراءات.

16

17

األحد

االثنين

 »االستئناف« ترفض اإلفراج املبكر عن نبيل رجب

ــر  ــاً آخ ــرد محامي ــاض يط ــاً وق ــكت محامي ــي يُس ــر«: رشط ــة »14 فرباي ــات محاكم مجري

ــم. ــة له ــم املوجه ــون الته ــون ينف واملتهم

معتقلــو الحــوض الجــاف ينهــون إرضابهــم عــى أن يربــوا األربعــاء والخميــس بالتزامــن 

مــع زيــارة وفــد أممــي
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 رئيــس الــوزراء عــن أمريكا:«نحــن ال تهمنــا هــذه الــدول املعاديــة.. وال املنظــات 

املأجــورة.. وال حتــى األمــم املتحــدة التــي حــادت عــن الطريــق القويــم«.

»قرار نهايئ ال عودة عنه، وهو عدم اتخاذ أية إجراءات لحلحلة األزمة«.

»ال أمريــكا وال إيــران.. وال حتــى األمــم املتحــدة.. فهــؤالء جميعــا قــد كشــفوا عــن زيفهــم 

ونواياهــم الخبيثــة ضــد البحريــن.. 

بعــد 3 أعــوام مــن إيقافهــا: إعــادة رئيســة جمعيــة التمريــض البحرينيــة روال الصفــار إىل 

عملهــا

 الناشــط حســن جابــر: أســمع دوي نــران رشاشــة يف دمســتان... وحســابات مواليــة: تفجــر 

ــتهدف األمن اس

نائــب ســلفي يتوعــد املعارضــن للحكــم بـــ »حــرب شــوارع« يف حــال مــا أســاه »غيــاب 

ــادة ». اإلجــراءات الصارمــة لوقــف كل مــن يتعــدى عــى القي

20
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»وفــد املفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان« يصــل البحريــن مســاء اليــوم ويلتقــي 

مؤسســات أهليــة

الحكم عى مواطن باإلعدام، و5 بالسجن املؤبد، بتهمة بقتل رشطي. 

ــاري  ومحامــون: الشــاهد الرئيــي يف قضيــة رشطــي الســهلة نفــى اختفــاء أي مقــذوف ن

والتحقيقــات مل تحــر ســاح ا

ــال  ــات لرج ــن تعدي ــكوى م ــى ش ــاء األع ــس القض ــون ملجل ــاً يرفع ــن 90 محامي ــر م اك

ــم ــاة بحقه ــة والقض الداخلي

 فريــدة غــام: فريــق املفوضيــة الســامية ســيمكث شــهرين بالبحريــن وســيلتقي الســجناء 

ويكتــب تقريــرا
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االربعاء
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الحدثالتاريخ

ــة  ــض الحكوم ــر: نرف ــم يف 21 فرباي ــرى تجمعه ــبة ذك ــان مبناس ــح« يف بي ــات الفات »جمعي

ــم ــورات اإلقلي ــه بتط ــدأ الرتباط ــوار مل يب ــة.. والح املنتخب

حشود تشيّع اإلعامي عي املوسوي وتدعو إلسقاط النظام

»البحرين.. سياسات قمعية وإفات من العقاب«: كتاب جديد لـ »منتدى البحرين«

جمعيــات املعارضــة يف بيــان لهــا: نديــن العنــف واملســميات املختلفــة التــي تتبنــى األعــال 

املشبوهة.

ــة... و»العكــري« يدعــو  ــون بوفــد املفوضي اآلالف يف تجمــع املعارضــة يف »املقشــع« يرحب

للتعــاون معــه

21
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الجمعة

السبت

الجمعة

املعارضة تعلن رفضها لاتفاقية األمنية

ــل لتســليط الضــوء عــى انتهــاكات  ــة #مملكة_التضلي مغــردون معارضــون يطلقــون حمل

ــن ــات بالبحري الحري

عادل املعادوة: معظم املقاتلن البحرينين يف سوريا ينضمون إىل »داعش«

هاشتاغ #الخميس_الدامي ضمن أكر الهاشتاغات شيوعا.
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الحدثالتاريخ

الحكم 10 سنوات لخمسة متهمن من العاصمة املنامة بالرشوع يف القتل

األمن يعتقل 5 مواطنن لصاتهم يف مسجد هدمته السلطات بـ 2011

سمرة رجب: أطراف العنف واإلرهاب الذين غر مشمولن يف الحوار.

ــن  ــار م ــز العب ــد العزي ــاب عب ــوزن للش ــرأس والش ــارشة يف ال ــة مب ــة بطلق ــة حرج إصاب

منطقــة الســنابس، ونقلــه إىل مستشــفى الســلانية

إجراء أشعة مقطعية للمصاب »العبار« وحالته ما تزال حرجة.

 األشعة تظهر إصابة »العبار« عن قرب بساحن: عبوة غاز تم رصاص الشوزن

ــد  ــدارزي، واملنش ــار ال ــن عبدالجب ــة إىل كل م ــم الدول ــك، وعل ــة املل ــي إهان ــة تهمت إضاف

محمــد جابــر، والشــاعر محمــد اليوســف، امللقــن يف مســرة 15 فربايــر، وتجديــد حبســها 

37 يومــاً
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االثنين

الثالثاء

ــة  ــر لتهيئ ــا تحــد كب ــن تتعــرض إلرهــاب وأمامن ــة: البحري ــة لوفــد املفوضي ــر الداخلي وزي

ــوق اإلنســان، وأن  ــا بحق ــة له ــة ال عاق ــة إرهابي ــرض لهجم ــن تتع أجــواء الحــوار: البحري

ــا القــدرة والخــربة يف التعامــل مــع هــذه األحــداث. الرشطــة لديه

البحرينيــون يطلقــون حملــة تحــت هاشــتاق« #BHsacked »لتســليط الضــوء عــى قضيــة 

املفصولــن. يســجل معــّدل اســتخدام مرتفــع يف خــال ســاعات مــن بــدء اســتخدامه.

إحصائيــة تابعــة لــوزارة الداخليــة: القبــض عــى 121 مطلوبــاً للســلطات األمنيــة يف خــال 

العــام 2013.

ــرات أو إخــراج أوراق رســمية  ــة املذك ــع املســئولن كتاب ــا مين ــر قانون ــس الشــورى يق مجل

ــأي مقــدار كان. ــه الشــفافية ب ــع في ــاً مُتن ــاع كيان ــة، ويجعــل قــوة الدف للصحاف

23
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http://bhmirror.no-ip.biz/news/13675.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13675.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13675.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13676.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13676.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13676.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13692.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13692.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13694.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13694.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13740.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13744.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13713.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13713.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13713.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13713.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13713.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13719.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13719.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13719.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13719.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13730.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13730.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13730.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13730.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13733.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13733.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13733.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13733.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13733.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13732.html
http://bhmirror.no-ip.biz/news/13732.html


الحدثالتاريخ

ــنة  ــل الس ــامية )أه ــارس االس ــة 14 م ــم حرك ــها اس ــى  نفس ــت ع ــة أطلق ــرشت جاع ن

والجاعــة(، إعانــاً قالــت فيــه إنهــا ســتخرج مســرة يف محافظــة املحــرق يــوم 14 مــارس/ 

ــه »رضب العمــاء املجــوس«. ــا دعت ــل مــن أجــل م آذار املقب

الداخلية البحرينية: إجراءات ضد املتورّطن يف أعال قتالية بسوريا

ــة  ــن السياس ــدا ع ــي بعي ــاء نق ــة إىل قض ــد الحاج ــاء يؤك ــى للقض ــس األع ــس املجل رئي

والقبليــة.

ــب  ــرا بالتعذي ــدرازي متأث ــهاد الشــاب جعفــر ال ــاردة: استش ــنوات مــن املط ــد 3 س بع

واإلهــال الصحــي.

 مدير إدارة اإلصاح والتأهيل: وفاة جعفر الدرازي ملعاناته من »السكلر«

ــة باســتكال  ــي باســتمرارية االجتاعــات مــع األطــراف املعني ــوان املل ــح عــن الدي ترصي

ــي.  حــوار التوافــق الوطن

وزارة الداخلية : ضبط سيارة مرسوقة بداخلها ساح ناري... وسائقها فر هاربا

ــا بانتــزاع  والــدة »الشــهيد جعفــر الــدرازي« تكشــف تعرضــه للصعــق بالكهربــاء: هددون

جلــده إذا مــا قبضــوا عليــه

عــزل رئيــس رشكــة ألبــا محمــود الكوهجــي بعــد إدانــة خليفــة بــن ســلان بأكــرب عمليــة 

فســاد

نادر عبداالمام وآخرون يتقدمون بطلب إلنشاء »إنصاف« لرصد التمييز
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الحدثالتاريخ

الحكومة بدأت يف إجراءات تغير موقع مسجد الرببغي

ــم  ــر حكومته ــن تغي ــون م ــون محروم ــنطن : البحريني ــة: واش ــة األمريكي ــر الخارجي تقري

ــز ضــد الشــيعة متواصــل والتميي

مقرح يف الربملان الربيطاين لوضع البحرين عى قامئة الدول املثرة للقلق

قــال إنــه قــد يدخــل مرحلــة »املــوت الرسيــري«... مصــدر طبــي: إصابــة عبدالعزيــز العبــار 

أخطــر مــن إصابــة الشــهيد عبدالرضــا بوحميــد

تشييع مهيب لشهيد الوطن »الدرازي«... ومواجهات قرب دوار اللؤلؤة

ــتي  ــدرازي« يش ــهيد ال ــقيق »الش ــه... وش ــوايل يف الدي ــى الت ــاين ع ــوم الث ــات للي مواجه

ــي ــال الطب اإله
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أجندة بأهم أحداث ثورة البحرين تصدر كل شهر

أحداث ووقائع شهر فبراير 2014: 
شــهر فبرايــر األقصر فــي التقويم، األطول عند البحرينيين


