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أحــداث ووقائــع شــهر أكتوبــر 2014:
ــة ــا حصان ــر ب ــات، وناص ــة االنتخاب ــان مقاطع إع

المشــير  شــكوى  بعــد  الحكــم  بانتظــار  ورجــب 
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امتــأت  أجنــدة شــهر أكتوبــر 2014، بالكثيــر مــن األحــداث السياســية الكبيــرة، تصدرهــا إعــان 
المعارضــة البحرينيــة مقاطعــة االنتخابــات النيابية والبلدية التي ســتجري في 22 نوفمبر المقبــل، وقيام 

الســلطة باســتخدام القضاء إلغاق جمعية الوفاق الوطني اإلســامية لمدة 3 أشــهر ثم تراجعها الســريع 

عــن ذلــك، وكان الفتــا فــي هــذا الشــهر عــدم ترشــح األمين العام الســابق لجعميــة وعد المعقتــل ابراهيم 

شــريف نفســه لمنصــب األمين للجمعيــة التي انتخبت لجنتها المركزية رضي الموســوي أمينــا عاما لها.

وكان اعتقــال الناشــط الحقوقــي  نبيــل رجــب ذا صــدى عــاٍل فــي العالم، بلغــت ارتداداته تصريــح الواليات 

المتحــدة األميركيــة بأنهــا غيــر موافقــة علــى مــا تفعلــه حليفتهــا الســلطات البحرينــة برجــب، وكانــت 

المفاجــأة دخــول المشــير خالــد بــن أحمــد قائــد الجيــش خصمــا ضــد نبيــل رجــب فــي القضيــة.

وفــي حيــن افتتحــت الســلطات بــاب الترشــح لانتخابــات، بــرز اســتبعاد النائــب الســابق أســامة مهنــا من 

ســباق االنتخابــات ثــم اعتقالــه بتهمــة إهانة شــرطي.

وقــد مثلــت وفاة الشــيخ أحمد العصفور مناســبة وطنية حزينــة إذ أجمعت الســلطة والمعارضة على رثائه 

وتأبينــه وتعزيــة عائلتــه، مــن جانــب شــكل مقتــل القيــادي فــي تنظيــم القاعــدة البحرينــي عبدالرحمــن 

الشــرقي بقصــف أميركــي فــي العــراق مفاجــأة للكثيــر مــن المتابعيــن، خصوصا بعــد أن تبّيــن للمراقبين 

حجــم المشــاركة البحرينيــة فــي صفــوف داعــش والقاعــدة وتوليهــم مناصب قياديــة متقدمة.

مــن جانــب اعتبــرت المحكمــة العليــا فــي لنــدن ناصــر بــن حمــد نجــل الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 

ليــس ذا حصانــة دبلوماســية، لقــي الموضــوع اهتماما إعاميا على المســتوى الدولــي، لكن زيــارة ناصر إلى 

بريطانيــا بعــد أســابيع مــن صدور الحكم، كان تعني فيما تعنيــه إعطاء صــورة واضحة للموقف البريطاني 

الرســمي المناهض بشــكل واضح للطموحات المشــروعة لشــعب البحرين في الديمقراطية والحرية.

أحــداث ووقائــع شــهر أكتوبــر 2014:
إعــان مقاطعــة االنتخابــات، وناصــر بــا حصانــة
المشــير  شــكوى  بعــد  الحكــم  بانتظــار  ورجــب 
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ــن  ــن البحرينيي ــه ع ــا نعرف ــذا كل م ــط ه ــة: 100 فق ــم الحكوم ــدث باس المتح
ــش« ــع »داع ــن م المقاتلي

»النيابــة العامــة« تقــرر حبــس نبيــل رجــب أســبوعا علــى ذمــة التحقيــق بســبب 
تغريــدات عــن »داعــش«

ــر: نظــرت  يــوم تاريخــي فــي محاكــم البحريــن المســائية فــي األول مــن اكتوب
ــا 1300 موقــوف فــي قضاي

النيابــة العامــة: حبــس نبيــل رجب بســبب وصفــه وزارة الداخلية أنهــا »الحاضنة 
الفكرية للتنظيمــات اإلرهابية«

»الجرائم اإللكترونية« تستدعي نبيل رجب..

ــق  ــم نلت ــن: ل ــة الوط ــا لصحيف ــل تكذيب ــة ترس ــي المنام ــة ف ــفارة االيراني الس
ــم ــى قاس ــيخ عيس بالش

... اعتقال نبيل رجب مجددا بعد 4 أشهر من اإلفراج عنه

فــي  االهمــال  بســبب  ســنوات   4 فــي  توفــوا  »الســكلر«  مرضــى  مــن   220
جهــم عا

ــس  ــن ورئي ــك البحري ــى مل ــا إل ــان خطاب ــي تبعث ــان األوروب ــي البرلم ــان ف نائبت
ــورا! ــل رجــب ف ــن نبي ــر العــدل: أفرجــوا ع ــوزراء ووزي ال
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مــع  العاقــة  فــي  تغييــرات  تجــري  واإلمــارات  والبحريــن  الســعودية 
ئيل ا ســر إ

ــه  ــذي تطال ــجد 39 ال ــي«: المس ــي »عال ــلة« ف ــجد »الفس ــدم مس ــلطات ته الس
ــن ــي البحري ــام ف ــات النظ جراف

ناجي العربي: الدولة مسئولة عن مواجهة انتشار الفكر التكفيري

انسحابات من جمعية »الوطن« بعد أسبوع من إعان تأسيسها

وزارة التربيــة تحقــق مــع العشــرات مــن حــراس األمــن علــى خلفيــة محادثــات 
فــي هواتفهــم النقالــة

الداخلية: انفجار قنبلة محلية الصنع في سترة

ــاب  ــد غي ــح فــي 2014 تؤكــد مــن جدي ــي للحكــم الصال مؤشــرات البنــك الدول
ــن ــي البحري االســتقرار السياســي ف

أرقــام رســمية: أكثــر مــن 45 ألــف عامــل بحرينــي يعيشــون تحــت خــط 
الفقــر

اســتنفار أمنــي إثــر قيــام محتجيــن بقطــع العديــد مــن الشــوارع العامــة فــي 
البــاد

3

4

5

6

الجمعة

السبت

األحد

االثنين
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ناجي العربي: الدولة مسئولة عن مواجهة انتشار الفكر التكفيري

انسحابات من جمعية »الوطن« بعد أسبوع من إعان تأسيسها

المحكمــة  مــن  بأمــر  بريطانيــا  فــي  تســقط  حمــد  بــن  ناصــر  حصانــة 
لعليــا ا

ــدل  ــب ب ــل رج ــن نبي ــراج ع ــلطات باإلف ــب الس ــي يطال ــان األوروب ــس البرلم رئي
ــه ــازه وارهاب احتج

دوافــع  وذات  كاذبــة  حمــد  بــن  ناصــر  ضــد  االتهامــات  البحريــن: 
ســية سيا

ــة  ــااًل حصيل ــة و14 اعتق ــان«: 40 مســيرة 18مداهم ــوق اإلنس ــة لحق »البحريني
ــر األســبوع األول مــن شــهر أكتوب

العربــي  االتحــاد  فــي  رئيســية  مناصــب  علــى  يحصلــون  البحريــن  عمــال 
بــات للنقا

»التقدمــي« يحســم موقفــه مــن االنتخابــات المقبلــة: ال مرشــحين للمنبــر وأزمــة 
البحريــن أكبــر مــن االنتخابــات

األربعــاء 8 أكتوبــر: تقاطعــات وشــوارع حيوية خارج ســيطرة الســلطة ومســيرات 
ثورية

»المفوضيــة البريطانيــة« تؤيــد قــرار »الخارجيــة« بإبقــاء وثائــق إيــان هندرســون 
ســرّية حفاظــا علــى »المصلحــة العامــة«

الســفير البريطانــي ال يكتــرث لقضــاء بــاده ويلتقــي ناصــر بــن حمــد فــي زيــارة 
»تطمين«
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http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19402.html
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ــة  ــترك للمعارض ــرار مش ــدور ق ــد ص ــات وتؤك ــة االنتخاب ــن مقاطع ــد« تعل »وع
ــام خــال أي

»عوائــل الشــهداء«: مــن يشــارك فــي االنتخابــات شــريك فــي دم أبنائنــا 
شــعبنا واضطهــاد 

تدفــع  لــم  إن  التيــار  بقطــع  المآتــم  تهــدد  الكهربــاء  هيئــة 
تهــا ا خر متأ

النيابــة العامــة: 5 شــكاوى بالتعذيــب وإســاءة المعاملــة مــن ســجناء فــي شــهر 
ســبتمبر الماضــي

ــز  ــد العزي ــش »عب ــوف داع ــي صف ــي ف ــادي البحرين ــل الجه ــي مقت ــاء تنف أنب
ــه ــر نعي ــذف خب ــن تح ــاء البحري ــة أنب ــودر« ووكال الج

عبدالحميــد دشــتي يعلــن عــن شــكوى رســمية بحقــه بتهمــة االســاءة للبحريــن 
أمــام النيابــة الكويتيــة

ــات  ــي انتخاب ــريعية: ه ــات التش ــة االنتخاب ــن مقاطع ــن تعل ــة البحري معارض
ــق مجهــول ــى طري ــاد إل ــود الب ــم وتق الحك

ــدوم  ــر فري ــى مؤش ــم عل ــي العال ــوأ 10 دول ف ــن أس ــن بي ــف م ــن تصّن البحري
ــة« 2014 ــة الصحاف ــاوس لـ«حري ه

وفاة الشيخ أحمد العصفور مستشار المجلس األعلى للقضاء
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وفاة الشيخ أحمد العصفور مستشار المجلس األعلى للقضاء

عــرض يعقــوب ســليس علــى المحكمــة اليــوم بتهمــة »إهانــة الجيــش«.. 
و«شــباب الفاتــح« يدعــو القضــاء لتبرئتــه

مقتــل أول بحرينــي يوضــع علــى قائمــة اإلرهــاب األميركية... شــريحة إلكترونية 
قــادت إلــى قتــل عبدالرحمن الشــرقي

نشــطاء بحرينيــون فــي لنــدن يطلبــون رســميا التحقيــق مــع شــركة جامــا 
التجســس فــي تقنيــات  المتخصصــة 

بـ«خليــة  البحرينــي عفــا عــن زميــل أحمــد شــهاب  الملــك  »ويكيليكــس«: 
تحــت  الســنة  المتطرفــون  الســفير:  طمــأن  العــام  والنائــب  القاعــدة« 

تنا ســيطر

اإلفــراج عــن عبدالحميــد دشــتي بعــد اتهامــه بـــ »تعريــض الكويــت لخطــر قطــع 
العاقــات مــع البحريــن«

صــورة  تمزيقهــا  بعــد  المحكمــة  مــن  الخواجــة  زينــب  اعتقــال 
للملــك

السجن 3 سنوات لموقوف وصف عريف وشرطيين بـ »المرتزقة«

ــى  »منظمــة الخصوصيــة الدوليــة« تتهــم الحكومــة البحرينيــة بالتجســس عل
معارضيــن وســفارتها فــي لندن...التعليــق

ــه  ــس »آل عصفــور«: تقــدم من ــك فــي مجل ــي العهــد يتعــرض لموقــف مرب ول
ــون؟ ــي المعتقل ــن إخوت ــه.. أي مواطــن وخاطب

13
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اإلثنين

الثاثاء

األربعاء

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19478.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19493.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19493.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19533.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19533.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19512.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19512.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19556.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19556.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19556.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19513.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19513.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19558.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19558.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19523.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19523.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19572.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19572.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19582.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19582.html
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توقيف زينب الخواجة 7 أيام على ذمة التحقيق

المعارضــة تســتغرب بيــان 4 ســفراء غربييــن دعــوا إلــى إعــادة النظــر فــي قــرار 
المقاطعــة

المتحدثــة باســم الحكومــة تعلــل ســحب جنســيات المعارضيــن: ال مــكان فــي 
البحريــن لمــن ليــس لديــه والء

 عــن قضايــا حقــوق 
ُ
مفــوض حقــوق اإلنســان الجديــد زيــد بــن رعــد: بدأنــا حــوارا

اإلنســان فــي البحريــن

البحريــن: قــوات األمــن تهــدم نصــب فنــي يجســد قيــم عاشــوراء قــرب القاعــدة 
األميريكية

الخارجيــة البريطانيــة فــي تقريــر محــّدث: قلقــون مــن اســتمرار مزاعــم التعذيب 
ونؤيــد االنتخابات

مقاطعــة  قــرار  مــن  أمــل  بخيبــة  شــعرنا  أوروبيــة:  دول   4 ســفراء 
ت بــا نتخا ال ا

إبراهيــم  بينهــم  بالتزكيــة  بوعــد  المركزيــة  اللجنــة  بعضويــة   25 فــوز 
يف شــر

زيادة المراكز العاّمة من 10 إلى 12
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األربعاء
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http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19588.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19588.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19629.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19629.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19629.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19603.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19603.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19635.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19635.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19618.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19618.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19640.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19640.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19627.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19627.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19627.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19641.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19641.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19641.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19657.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19657.html
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قبــل  مــن  ضربهــا  بعــد  عينهــا  فــي  بليغــة  إلصابــة  ســيدة  تعــرض 
ق تــز مر

الســيد الوداعــي يصــدر بيانــا يؤيــد فيــه موقــف الشــيخ قاســم والســيد 
االنتخابــات مقاطعــة  مــن  الغريفــي 

ــن  ــاز م ــل الغ ــر المســتوردين لقناب ــن أكب ــوري: البحري ــان الك ــي البرلم ــة ف نائب
ــذ 2011 ــة من ــا الجنوبي كوري

ــر إدارة الجنســية: البحرينيــون المقيمــون فــي الخــارج معرضــون لســحب  مدي
ــياتهم جنس

ــات النيابيــة التــي  ــرر للمشــاركة فــي االنتخاب قاســم والغريفــي: ال وجــه وال مب
جــاءت منــذرة بمســتقبل أكثــر ظلمــا وظامــا

بطلبــات  تقدمــوا  شــخصا   493 القانونــي«:  واإلفتــاء  التشــريع  »رئيــس 
شــح للتر

ــه والســنابس  ــزاًل بمناطــق الدي ــوم شــملت 52 من ــات واســعة فجــر الي مداهم
ــان ــى وطش ــص والمصل وجدحف

ــفينة  ــزور س ــد ي ــن حم ــر ب ــزع حصانته…ناص ــة بن ــة بريطاني ــرار محكم ــد ق بع
عســكرية بريطانيــة

اللجنة العليا لانتخابات تحيل كاظم للنيابة العامة
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السبت

األحد

األحد

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19664.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19664.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19685.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19685.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19666.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19666.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19666.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19688.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19688.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19668.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19668.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19689.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19689.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19689.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19674.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19674.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19674.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19700.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19700.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19710.html
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أمريكا تقول إنها غير موافقة على محاكمة نبيل رجب

المرزوق: السلطة قدمت وعودًا وتراجعت عنها

بان كي مون دعا لمشاركة الجميع في االنتخابات المقبلة

الموت يخطف الروائي عبدالله خليفة

األميركيين يعتقلون اثنين من قادة طالبان في البحرين

فضيحــة جديــد لوكالــة أنبــاء البحريــن: فبركــت تصريــح بــان كــي مــون بشــأن 
ــات االنتخاب

علــى  ســنة   21 مــن  بأكثــر  محكــوم  معتقــل  قــران  تعقــد  الجعفريــة 
خطيبتــه

»العمــل الدوليــة« مســتعدة للوســاطة بيــن حكومــة البحريــن واالتحــاد العــام 
ــات للنقاب

ــاة طلبهــا  ــوم بالســجن 10 ســنوات بفت ــران شــاب محك ــد ق ــة« تعق »الجعفري
ــه ــل اعتقال ــزواج قب لل

20
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اإلثنين

الثاثاء

األربعاء

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19715.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19731.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19719.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19739.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19720.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19748.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19748.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19725.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19725.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19725.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19756.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19756.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19759.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19759.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19759.html
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 174 بلغــوا  البحريــن  فــي  المصرفيــة  القرصنــة  ضحايــا 
شــخصا

اســتبعاد النائــب الُمســقطة عضويتــه أســامة المهنــا مــن قائمــة المترشــحين 
لتقديمــه معلومــات غيــر صحيحــة

جانــب  إلــى  يقاتــل  كان  الــزور  ديــر  فــي  آخــر  بحرينــي  مقتــل 
عــش ا د

المتعلقــة  بالجرائــم  خاصــة  تحقيــق  لجنــة  ل 
ّ
تشــك العامــة  النيابــة 

ت بــا نتخا ال با

البحرين تضيف 92 ألف مجنس للكتلة االنتخابية

الحكم على »الحاج صمود« بالحبس 6 أشهر

سجن نادر عبداإلمام 6 أشهر إلهانة »خالد بن الوليد«

خيانــة  بتهمــة  إدانتــه  بعــد  فليفــل  لعــادل  ســنوات   3 الســجن 
نــة ما أل ا

مرصــد البحريــن: اســتهداف مظاهــر عاشــورء فــي 7 مناطــق قبــل انطــاق 
1436 عاشــوراء 

22 األربعاء
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الخميس

الجمعة

السبت

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19763.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19763.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19763.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19790.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19790.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19767.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19767.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19792.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19792.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19776.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19776.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19802.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19802.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19779.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19779.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19811.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19811.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19811.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19819.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19819.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19819.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19819.html
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ــحه والداخليــة تتهمــه 
ّ

اعتقــال مهنــا أثنــاء تقدمــه بطعــن ضــد قــرار منــع ترش
بإهانــة رجــل أمــن

لجنــة الدفــاع عــن الرياضييــن المعتقليــن: 75 رياضيــا معتقــًا حتــى اآلن 
ــر

ُ
ث

ُ
والمطــاردون ك

ــن يســتحق دراســة  ــي البحري ــوال1 ف ــة: ســباق الفورم ــة بريطاني ــة حكومي لجن
ــوق اإلنســان ــى الســتمرار انتهــاكات حق أوف

وزارة الداخليــة تتهــم النائــب الســابق أســامة التميمــي بمحاولــة االنتحــار، وآثار 
ضــرب علــى رقبته

المعلميــن  نقابــة  مــن  الذهبــي  المعلــم  وســام  ينــال  أبوديــب  مهــدي 
نيــة للبنا ا

ســجن جــو ُيفــاوض الغســرة والبنــاء: إحيــاء عاشــوراء فــي عنبــر عــام ثــم العــودة 
لانفــرادي مــرة أخــرى

تلقــي  دولــة   12 المتحــدة...  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  اجتماعــات  خــال 
الناشــطين  ضــد  االنتقاميــة  األعمــال  بســبب  البحريــن  يديــن  بيانــا 

قييــن لحقو ا

مرســوم ملكــي بتعييــن »رئيــس جمعيــة الشــعر الشــعبي« أمينــا عامــا لمجلــس 
النــواب بدرجــة وكيــل وزارة

أمينــا  ترشــيحه  عــدم  »وعــد«  مــن  يطلــب  شــريف  إبراهيــم 
مــا عا
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السبت

األحد

االثنين

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19820.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19820.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19861.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19861.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19861.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19826.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19826.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19826.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19864.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19864.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19835.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19835.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19867.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19867.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19843.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19843.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19843.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19843.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19868.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19868.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19879.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19879.html
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خلفــا  عامــا  أمينــا  الموســوي  اختيــار  علــى  تجمــع  وعــد«  »مركزيــة 
يف لشــر

ــاق  ــة الوف ــذ الحكــم الصــادر ضــد جمعي ــي يوقــف تنفي ــر العــدل البحرين وزي
ــة ــام للجمعي ــر الع ــاد المؤتم ــن انعق لحي

اعتقال زهرة الشيخ ورضيعها حسين

قمعيــة  خطــوة  الوفــاق:  نشــاط  تجميــد  يديــن  اللــه  حــزب 
ة خطيــر

ــى 9  ــد حت ــة وع ــل قضي ــاق 3 أشــهر وتأجي ــة الوف ــاط جمعي ــف نش ــرار بوق ق
ــر نوفمب

الســجن ســنتين للمصــور عمــار عبدالرســول رغــم اعترافــات انتزعــت منــه تحــت 
التعذيب

جمعيــة  عمــل  تعليــق  مــن  قلقهــا  عــن  تعــرب  واشــنطن  أ.ف.ب: 
ق فــا لو ا

إبعــاد المســقطة جنســياتهم وتغريمهــم واعتقــال أحدهــم فجــر اليــوم عنــد 
نقطــة تفتيــش

ــياتهم،  ــقطة جنس ــل المس ــرار ترحي ــاء ق ــلطات إلغ ــى الس ــة: عل ــو الدولي العف
ــى الجــرح ــح عل والقــرار وضــٌع للمل

27

28
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اإلثنين

الثاثاء

األربعاء

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19879.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19879.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19905.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19905.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19884.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19906.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19906.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19888.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19888.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19888.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19909.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19909.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19902.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19902.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19911.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19911.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19918.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19918.html
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قضيــة  فــي  رجــب  لنبيــل  خصمــا  أحمــد  بــن  خليفــة  المشــير 
ة يــد جد

ــن  ــى معارضي ــنة عل ــجن 3500 س ــا بالس ــدرت أحكام ــة أص ــم البحريني المحاك
خــال 3 أشــهر

رجــب  نبيــل  عــن  اإلفــراج  أجــل  مــن  للضغــط  تدعــو  دوليــة  منظمــة   40
ألكاذيــب  العلنــي  الترويــج  تواصــل  البحريــن  حكومــة  والخواجــة: 

إلصــاح ا

ــة ترفــض تســليمنا  ــه« ينســحب: المحكم ــر الدي ــن متهمــي »تفجي ــاع ع الدف
ــر ــو وصــور التفجي فيدي

ــف 3 
ّ
ــا ويكل ــر خليجي ــن األخي ــش البحري ــة: جي ــة أميركي ــر لمؤسس ــي تقري ف

ــنويا ــار دوالر س ــاع ملي أرب

بعــد  داعــش  فــي  قيــادي  شــقيق  عــن  تفــرج  البحرينيــة  الســلطات 
به ا ســتجو ا

أربــع منظمــات دوليــة تطالــب بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام بحــق ماهــر الخبــاز واإلفــراج 
عنــه دون قيــٍد أو شــرط

ــة  ــي قضي ــم ف ــل الحك ــد أج ــاء يم ــادم، والقض ــمبر الق ــا 3 ديس ــد والدته موع
ــها ــتمرار حبس ــع اس ــمبر م ــى 4 ديس ــة حت الخواج

لتكوينهــم  آخريــن  و7  فليفــل  محاكمــة  فــي  تبــدأ  الكبــرى  المحكمــة 
يرفضــون  والمتهمــون   2014 حتــى   2011 عــام  منــذ  مســلحة  ميليشــيا 

لحضــور ا

29
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األربعاء

الخميس

الجمعة

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19920.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19920.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19946.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19946.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19946.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19946.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19923.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19923.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19923.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19923.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19947.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19947.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19928.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19928.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19928.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19948.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19948.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19942.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19942.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19950.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19950.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19950.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19950.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19951.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19951.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19951.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19951.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19951.html
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لمهاجمــة  متطرفــون  أطلقهــا  تهديــدات  مــن  تحــذر  األمريكيــة  البحريــة 
البحريــن فــي  أمريكييــن  مدرســين 

ــن  ــون م ــدة: قلق ــم المتح ــة لألم ــة العام ــان بالجمعي ــي بي ــي ف ــاد األوروب االتح
ــن ــي البحري ــع ف الوض

إلــى  بانتمائهــم  لاشــتباه  عديديــن  مــع  تحقــق  البحرينيــة  الداخليــة 
»داعــش«

31 الجمعة

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19956.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19956.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19959.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19959.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19965.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19965.html
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شهر كل  تصدر  البحرين  ثورة  أحداث  بأهم  أجندة 

أحــداث ووقائــع شــهر أكتوبــر 2014:
ــة ــا حصان ــر ب ــات، وناص ــة االنتخاب ــان مقاطع إع

المشــير  شــكوى  بعــد  الحكــم  بانتظــار  ورجــب 


