
:2014 مايــو  شــهر  ووقائــع  أحــداث 
 اإلفــراج عــن نبيــل رجــب  وناصــر بــن حمــد مهــدد باالعتقــال فــي لنــدن
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عــدد  مــن األحــداث الســاخنة ميــزت شــهر مايــو 2014، بينهــا اإلفــراج عــن الحقوقــي البارز نبيــل رجب بعــد أن قىض 
مــدة محكوميتــه عامــن كاملــن، فيام أســقط مجلس النــواب بأغلبيــة 31 صوتاً عضويــة النائب أســامة مهنا. 

ويف حــدث أثــار الــرأي العــام املحــي والــدويل، بعــد أن حــرك نشــطاء قضيــة ضــد نجــل امللك، املحكمــة العليــا الربيطانية يف 

لنــدن ســتقرر يف أكتوبــر 2014  إذا مــا كان نــارص بــن حمد املتهم بقضايا تعذيب، يتمتع بالحصانة الدبلوماســية أم ال، وهل 

ســيمنع ذلك اعتقالــه ومحاكمته داخل اململكــة املتحدة.

حــادث انفجــار غامــض يف منطقــة ســرة أودى بحياة الشــهيد املطارد من قبل الســلطات عــي فيصل، مل يلبــث يف يوم ختام 

عزائــه أن استشــهد فتــى آخــر برصــاص الشــوزن يف منطقــة قريبــة من قلبــه، وذلــك بعــد أن قامت قــوات النظــام باالعتداء 

عــى املحتجــن الغاضبــن. فيــام مــا يــزال جثــامن الشــهيد العّبــار ينتظر شــهادة وفــاة بعد مــرور أكرث من شــهر عــى وفاته.

تحرك نيايب إلسقاط عضوية النائب »مهنا«

»العبوات  ملواجهة  مبعدات  البحرين  زّودت  الخليج  دول  تريبيون«:  »وورلد 

املحلية«

فريدوم هاوس: البحرين من أسوأ 10 دول يف العامل عىل مستوى حرية الصحافة

1
الخميس

أحــداث ووقائــع شــهر مايــو 2014:
 اإلفــراج عــن نبيل رجب  وناصر بن حمد مهدد باالعتقال في لندن

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15567.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15587.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15587.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15595.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15595.html
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املعارضة تقول إن آخر لقاء جمعها بالنظام يناير املايض

خــارج  قتاليــة  بأعــال  املتورطــن  ضــد  قانونيــة  إجــراءات  الفاضــل: 

يــن لبحر ا

بإرجاعهــم  يطالبــون  واملفصولــون  العاليــة...  للوحــدة  تدعــو  مايــو«   1 »مســرة 

ألعالهــم

ضــد  التمييــز  لنفــي  رســمية  مهمــة  يف  لربيطانيــا  الجعفريــة  األوقــاف  مــن  وفــد 

لشــيعة ا

املحامــي محمــد التاجــر: ســامي مشــميع تعــرض للتعذيــب بالكهربــاء واالعتــداء الجنــي 

وفقــد الســمع و5 أســنان

املحامــي محمــد التاجــر: رضــا مشــيمع ُعــّري مــن مالبســه وأُجلــس عــىل زجاجــة وصعــق 

بالكهربــاء لـــ4 أيام

1.7 مليار دوالر حجم التبادل التجاري بن البحرين وأمريكا يف 2013

الشــيعة:  ضــد  التمييــز  اســتمرار  أكــد  دويل  تقريــر  صــدور  مــن  أيــام  بعــد 

حــوار  إطــالق  يف  فشــلها  رغــم  الحضــارات  لحــوار  مؤمتــرا  تســتضيف  البحريــن 

خــي ا د

ــا  ــا وإيطالي ــزور بريطاني ــة: ي ــات خارجي ــة عالق ــرب حمل ــك يف أك ــق املل 100 شــخصية تراف

ــة ــاف الجعفري ــر لألوق ــكان ودور كب ــا الفاتي ــي باب ويلتق

2

3
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الجمعة 

السبت

األحد

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15600.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15607.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15607.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15601.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15601.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15601.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15618.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15618.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15635.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15635.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15635.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15638.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15638.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15638.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15657.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15657.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15644.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15644.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15644.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15660.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15660.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15660.html
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وفد من منظمة العفو الدولية يف البحرين للقاء حقوقين ومسؤولن حكومين

تأجيل قضية ترسيب أساء »الدرك األردين« للمرافعة 15 نوفمرب

الداخلية تستعن بهيئة فرنسية ملساعدتها عىل إدارة قسم اإلسعاف!

السجن 10 سنوات لـ3 متهمن بـ»حرق صهريج« يف دمستان

وليد جنبالط يرى يف تقرير بسيوين وثيقة أساس للتسوية يف البحرين

الشــيعة  فيهــا  يشــكو  التــي  املنامــة  مــن  »الكراهيــة«  يديــن  الحضــارات  حــوار 

د االضطهــا

5 سنوات ملتهمن بالهروب من حافلة للرشطة... و1200 دينار تعويض!

االضطهــاد  مــن  البحرينيــن  حايــة  مــون  يك  بــان  مــن  تطلــب  »املعارضــة« 

ئفــي لطا ا

املحكمــة العليــا الربيطانيــة يف لنــدن ســتقرر يف أكتوبــر 2014 إذا مــا كان نــارص بــن حمــد 

املتهــم بقضايــا تعذيــب يتمتــع بالحصانــة الدبلوماســية أم ال.
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األحد

اإلثنين

الجمعة 

الثالثاء

األربعاء

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15664.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15711.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15711.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15669.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15715.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15715.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15763.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15763.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15787.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15787.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15765.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15765.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15838.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15838.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15838.html
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سمرة رجب: سننىشء 5 قنوات تلفزيونية وإذاعتن

ــالل  ــاً خ ــق 170 مواطن ــادرة بح ــية الص ــكام السياس ــوع األح ــاً مجم ــن 1750 عام ــر م أك

ــل 2014 أبري

مرصوفات النواب 9.4 مليون دينار يف 2013

»األوقاف الجعفرية« تجيز إزالة القبور بعد 30 سنة من الوفاة

استنادا إىل »اعرتافاتهم«.. »الكربى الجنائية« تحكم باملؤبد عىل متهمن بقتل الظفري

السجن سنة لبحرينية بتهمة »رضب وسب رشطيات«

بدء إنشاء مركز قيادة البحرية الربيطانية الجديد يف البحرين

ــج  ــر برام ــول تصدي ــات ح ــا معلوم ــرون إلخفائه ــة كام ــن حكوم ــة تدي ــة بريطاني محكم

ــن ــة إىل البحري ــس إلكرتوني تجس

جامعة البحرين متنع عودة 3 موظفن مفصولن
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السبت

األحد 

الثالثاء 

االربعاء 

اإلثنين 

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15800.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15800.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15809.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15809.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15809.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15809.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15803.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15803.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15810.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15810.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15826.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15841.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15866.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15857.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15857.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15884.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15884.html
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لــن  نائبــا يعتزمــون الرتشــح لالنتخابــات املقبلــة.. و20 مل يحســموا قرارهــم و2   17

يرتشــحوا

جمعيــات »الفاتــح« تقــول إنهــا التقــت مســاعدة وزيــر الخارجيــة األمــريك وطالبتهــا بعــدم 

»التدخل«

النظام البحريني يحظر تطبيق »أصداء« التابع لـ«الوفاق«

قبــل يــوم مــن إنطــالق حملــة عالقــات عامــة حكوميــة يف لنــدن... البحريــن تشــكل »لجنــة 

ــة الكراهية« ملناهض

الشيخ عي سلان يضع حدا للتكهنات: ال صفقة سياسية بن املعارضة والنظام

ــبب  ــول س ــات ح ــارب الرواي ــض وتض ــادث غام ــرتة بح ــل يف س ــي فيص ــاب ع ــاة الش وف

ــه موت

بعــد ضغــوط مــن منظّــات دوليــة: األمــر أنــدرو ينســحب مــن مؤمتــر لنــدن الرتويجــي 

»هــذه هــي البحريــن«!

امللك ينىشء »اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين«

15

16

الخميس 

الجمعة

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15930.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15930.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15930.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15934.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15934.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15933.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15938.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15938.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15943.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15945.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15945.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15959.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15959.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15947.html
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إضافة عقوبة الغرامة إىل الحبس ملستخدم »القنابل الوهمية«

تشــييع غاضــب للشــهيد عــي فيصــل يف عاصمــة الثــورة... وعهــد بالكفــاح حتــى 

النهايــة

»الوفاق« تتحدث عن عملية تجنيس واسعة اليوم األحد

ــن  ــي م ــه 10 آالف جامع ــكو في ــت يش ــن يف وق ــن مرصي ــب 805 معلم ــن تطل البحري

ــة البطال

سمرة رجب: ال تسوية مع املعارضة

34 ألف متقاعد يف البحرين ربعهم من الشباب

»ترشيعية النواب« تويص بإسقاط عضوية مهنا رغم وجوده يف املستشفى

تريك البنعي يعلن مقتل بحريني منتٍم إىل »داعش« يف سوريا

17

19

السبت 

اإلثنين 

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15966.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15995.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15995.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15992.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15997.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15997.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15997.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16001.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16008.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16008.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16019.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16016.html
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ــوق  ــس حق ــو مجل ــن وتدع ــا البحري ــن زيارته ــرا ع ــدر تقري ــة تص ــو الدولي ــة العف منظم

ــوة! ــا بق ــة أوضاعه ــان إىل معالج اإلنس

»النواب« يسقط عضوية مهنا بأغلبية 31 صوتا يف جلسة رسية

متهمون ينفون صلتهم بـ»تفجر الديه« وأحدهم يؤكد تعرضه للتعذيب

ــس  ــن مجل ــرار م ــتصادر ق ــىل اس ــامية« ع ــة الس ــث »املفوضي ــة تح ــة حقوقي 20 منظم

ــن ــاكات بالبحري ــن االنته ــان يدي ــوق اإلنس حق

بعــد هــدم 38 مســجدا للشــيعة... ملــك البحريــن يعــد بابــا الفاتيــكان ببنــاء أكــرب كنيســة 

يف شــبه الجزيــرة

عــي  الشــهيد  فاتحــة  ختــام  يف  حســن  الســيد  محمــود  الســيد  استشــهاد 

فيصــل

اإلفراج عن الكفيف عي سعد بعد عام من الحبس االحتياطي

وبــراءة  رشطــة«  قتــل  بـ»محاولــة  متهمــن  لـــ5  ســنة   15 الســجن 

متهــم

20

21

22

الثالثاء 

األربعاء 

الخميس 

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16027.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16027.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16035.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16035.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16034.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16040.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16040.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16040.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16050.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16050.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16050.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16074.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16074.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16107.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16086.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16086.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16086.html
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منــذ  بريطانيــا  يف  اللجــوء  طلبــوا  بحرينيــا  معارضــا   185 تاميــز«:  »فاينانشــال 

2011

الهويــة »مراعــاة  وتوثيــق  اإلنرتنــت  كامــرات يف مقاهــي  تثبيــت  تعتــزم  الحكومــة 

لألمــن«

ــرب  ــاء أك ــوده ببن ــد وع ــية بع ــة أرثوذكس ــاء كنيس ــرا لبن ــارا كب ــدم عق ــن يق ــك البحري مل

ــة ــة كاثوليكي كنيس

نبيل رجب حراً بعد عامن من السجن

أصغر معتقل يف البحرين يكتب رسالة لبان يك مون: مشتاق ملقاعد الدراسة

ــي صــدرت بحــق معارضــن  ــاق: الســجن 236 ســنة مجمــوع األحــكام السياســية الت الوف

اليــوم

6 أشهر لعي البنعي يف ثاين قضية احتيال و500 دينار لوقف التنفيذ

املعتقــل مــع رضــا الغــرسة حســن البنــاء يبــدأ إرضابــاً عــن الطعــام احتجاجــاً عىل »وحشــية 

ــل معه« التعام

مخالفــة  »جاعــة  قضيــة  يف  ملتهــم  واملؤبــد  متهمــن  لـــ4  ســنوات   10 الســجن 

نــون« للقا
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السجن 15 عاما لـ6 متهمن بـ»تفجر سيارة« يف البديع

حقــوق  مقــربة  البحريــن  املتحــدة:  األمــم  بيــت  أمــام  للمعارضــة  اعتصــام 

ن إلنســا ا

األول  الربــع  يف  دوالر  مليــارات   5.1 إىل  يرتفــع  للبحريــن  العــام  الديــن 

2 0 1 4

املحاكــم  ملقاطعــة  املعتقلــن  وأهــايل  محامــن  مــع  مشــاورات  رجــب:  نبيــل 

ينيــة لبحر ا

السجن املؤبد لـ4 متهمن و10 سنوات لخامس يف قضية »تفجر سيارة باملرفأ املايل«

السجن 15 سنة لـ4 متهمن بـ»تفجر يف بوري«

بتقريــر  املتحــدة تطالــب  الجمعيــات تدشــن عريضــة لألمــم  يناشــد  نبيــل رجــب 

املصــر

اإلفــراج عــن صاحــب حســاب »مرنفزهــم« محمــد بــن صقــر آل خليفــة مــع منعــه مــن 

الســفر

للعمــل  لدفعهــم  شــبانا  يســتدعي  الجنائيــة«  »التحقيقــات  يف   »99 »مكتــب 

يــن كُمخرب
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نظــاٌم  البحرينــي...  القضــاء  فاضــح:  دويل  تقريــر  يف  ووتــش«  رايتــس  »هيومــن 

! للظلــم

العاصمــة  يف  املنتخــب  البلــدي  املجلــس  الغــاء  عــي  توافــق  الحكومــة 

مــة ملنا ا

تظاهرات يف املنامة ومناطق عدة وإصابات بليغة بالشوزن

ــوي لـــ 3  ــة املوس ــم ريحان ــف حك ــالف« وتخفي ــة االئت ــن يف »قضي ــكام املتهم ــد أح تأيي

ــنوات س

»الداخلية« متنع تجمع املعارضة املقرر يف سار غدا الجمعة

غــاز  أســطوانة  »تفجــر  بتهمــة  لـــ2  أعــوام  و3  متهمــن  لـــ5  15عامــا  الســجن 

»

املعارضة تعلن مقاطعتها لالنتخابات النيابية والبلدية املقبلة

الربملــان البحرينــي يواجــه وفــدا مــن الكونجــرس بصيحــات االســتهجان ويدعــوه ملغــادرة 

البــالد

يف  مشــاريعها  مــن  فقــط   56% نفــذت  والحكومــة   32% ارتفــع  العــام  الديــن 

2013
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أحــداث ووقائــع شــهر مايــو 2014:
 اإلفراج عن نبيل رجب  وناصر بن حمد مهدد باالعتقال في لندن
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