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شــهد شــهر يونيــو أبــرز محاكمــة سياســية جــرت فــي البحريــن منــذ محاكمــة الراحــل الشــيخ 
ــي  ــح الشــعب البحرين ــرار أميركــي مناقــض لمصال ــام 1999، وأخطــر ق ــي ع ــري ف ــر الجم عبداألمي

ــه. وقضيت

ــم  ــجن زعي ــا بس ــو حكم ــاء 16 يوني ــوم الثالث ــي” ي ــة الظهران ــي خليف ــي “عل ــدر القاض ــد أص فق

ــنين. ــدة 4 س ــلمان لم ــي س ــالمية عل ــي االس ــاق الوطن ــة الوف ــام جمعي ــن ع ــة أمي المعارض

ومــن جانــب آخــر شــهدت نهايــة الشــهر قــرارًا أميركيــا خطيــرًا، وهــو رفــع الحظــر عــن البحريــن 

ــق بموضــوع شــراء األســلحة، اعتبــره المراقبــون غطــاءًا أميركيــا سياســيا للواقــع المــزري 
ّ
فيمــا يتعل

الــذي تعيشــه البحريــن منــذ مــارس 2011.

فــي يونيــو أيضــا أعلــن عــدد مــن البحرينيــن الذيــن يقاتلــون مــع تنظيــم داعــش عبــر حســاباتهم 

ــدي”  ــي إســمه “مســفر المهن ــل شــاب بحرين ــن مقت ــر، ع ــي تويت ــع التواصــل االجتماع ــي موق ف

يقاتــل ضمــن صفــوف داعــش، ولــم يصــدر أي تعليــق رســمي بهــذا الشــأن الــذي تكــرر تجاهــل 

وزارة الداخليــة لــه. يشــار إلــى أن األســبوع األول مــن يونيــو شــهد مقتــل المدعــو “أبوطلحــة”، وهــو 

بحرينــي مــن أصــل يمنــي قتــل أثنــاء قتالــه كجنــدي فــي تنظيــم داعــش االرهابــي.

االســبوع الرابــع مــن الشــهر، شــهد واحــدًا مــن أهــم األحــداث السياســية، أفرجــت الســلطات األمنيــة 

عــن األميــن العــام الســابق لجمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي »وعــد« ابراهيــم شــريف، وذلــك 

بعــد أربــع ســنوات وثالثــة أشــهر مــن الســجن.

أربع سنوات للشيخ علي سلمان واالفراج عن إبراهيم شريف
وقـــرار أمريكـــي برفـــع حظـــر الســـاح عـــن البحريـــن

جدول األحداث

أحــداث ووقائع شــهر يونيو 2015:
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براءة مسئول يف البلدية من تهمة تلقي رشوة

الوفاق تصدر تقريرا عن “أحداث جو”: شهادات بأفواه مكرسة 

الثنايا

املئات يشيعون املُغرّد والشاعر “أبومقداد” إىل مثواه األخري يف 

السنابس

منع السيارات من دخول املنامة... ووزير الداخلية: دورنا حامية 

دور العبادة

مفوضية السجناء تويص بتوفري التعليم والرعاية الصحية 

لألحداث املعتقلني

تجديد حبس طيبة درويش اسبوعني بتهمة إيواء مطلوبني

1

مقتل املواطن حسني العصفور بطعنة سكني يف دوار مدينة حمد

الداخلية: القبض عىل متهمني باختطاف شخص وطلب فدية

الصحة تلغي رشط “األقدمية” لتوظيف طبيبات األسنان 

وعاطالت بامتياز مع مرتبة الرشف

2

http://bmirror.no-ip.org/news/24292.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24292.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24286.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24286.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24286.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24296.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24296.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24296.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24285.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24285.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24285.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24285.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24304.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24304.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24304.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24304.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24306.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24306.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24308.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24308.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24312.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24312.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24313.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24313.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24313.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24313.html
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الحبس 9 أشهر لزينب الخواجة... و300 دينار لوقف التنفيذ

النيابة العامة: القبض عىل 14 متهام بتشكيل “رسايا األشرت”

اتحاد النقابات: لن نقبل بعضو محايد يف التأمينات واملقاعد 

الثالثة لألكرث متثيالً

145 احتجاج و43 حالة قمع وانتهاكات أخرى كثرية يف األسبوع 

األخري من مايو

املحافظة: ممثل االتحاد األورويب التقى نبيل رجب يف السجن

السجن 15 عاماً ملتهم باسترياد وحيازة أسلحة لقتال إيران

3

أمني عام حركة حق ممنوع من الذهاب للمستشفى منذ 100 

يوم

وزارة التجارة تشطب السجل التجاري لقناة العرب

نائبة أسرتالية تدعو بالدها إىل الضغط عىل البحرين لإلفراج عن 

املعتقلني

3

4

http://bmirror.no-ip.org/news/24330.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24330.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24334.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24334.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24335.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24335.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24335.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24335.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24318.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24318.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24318.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24318.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24340.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24340.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24341.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24341.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24352.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24352.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24352.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24342.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24342.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24353.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24353.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24353.html
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السجن 15 عاماً ملتهم بإطالق نار عىل رشطة واالنضامم لرسايا 

املختار

مقتل أبو طلحة البحريني أحد املقاتلني يف صفوف داعش بحلب

“الداخلية” تقول إنها تأخذ تهديدات باستهداف “داعش” جامع 

رأس رمان عىل محمل الجد

املشري: دول املنطقة استجابوا لله ورسوله فجاءت عاصفة الحزم 

والربيع العريب تخريب لألوطان

املغرّدة “بروكن انجل”... مع السالمة!

5

الُحكم عىل 5 رشطة متهمني بالتعذيب يف 2 سبتمرب املقبل

املفوضيــة الســامية تطالــب بإجــراء تحقيــق نزيــه عــن أحــداث 

ســجن “جــو” واإلفــراج الفــوري عــن “ســلامن”

الشيعة يف البحرين بدأوا الجمعة حامية مساجدهم

بريطانيــا تدعــو رعاياهــا للتبليــغ عــن أي يشء مشــبوه بالبحريــن 

بعــد هجــامت الســعودية

http://bmirror.no-ip.org/news/24354.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24354.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24354.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24359.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24359.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24371.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24371.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24371.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24371.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24355.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24355.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24355.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24355.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24368.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24368.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24378.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24378.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24390.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24390.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24397.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24400.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24400.html
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الفاضــل يهاجــم الشــيعة ويتهمهــم بصناعــة اإلرهــاب ويدافــع عــن 

املناهــج الدراســية يف الســعودية ويقــول إنهــا تخــرج املعتدلــني

جليلة السيد أمني رهن الحبس االحتياطي منذ 4 أشهر

ــة  ــات البحري ــادة العملي ــد لقي ــز جدي ــاء مرك ــن ِبَن ــاء م االنته

الربيطانيــة

ــاً اعتــدى عــىل ســائق  النيابــة العامــة البحرينيــة توقــف أمريكي

أجــرة ملــدة أســبوع

ــم  ــة ت ــة أمني ــياق حمل ــي يف س ــىل بحرين ــض ع ــعودية تقب الس

ــاً ــال 73 مطلوب ــا اعتق خالله

6

7

وكالة فيتش تخّفض تصنيف البحرين

النائــب محمــد معــريف يســتويل عــىل 370 ألــف دينــار مــن 

صديقــه التاجــر واملحكمــة تحجــز عــىل حســاباته

وحــدة التحقيــق الخاصــة تطعــن يف حكــم تربئــة قاتــل الشــهيد 

فاضــل عبــاس

ــربر  ــة الســجن 5 أعــوام ملــن ميجــد وي الشــوريون يقــرون عقوب

اإلرهــاب

http://bmirror.no-ip.org/news/24403.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24403.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24409.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24409.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24420.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24420.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24417.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24417.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24421.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24421.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24421.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24422.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24423.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24423.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24423.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24425.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24425.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24426.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24426.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24426.html
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وزيــر الخارجيــة: اعتــداء االمريكيــني عــىل ســائق التاكــي لــن ميــر 7

دون تعامــل صــارم

ــة اللجــان  ــني عــىل خلفي الســلطات تســتمر يف اســتدعاء املواطن

ــة األهلي

األملانيــة: البحريــن ... إحبــاط مخطــط إرهــايب وضبــط أعضــاء يف 

“رسايــا األشــرت”

ــري يف  ــني الدنان ــة ســتهدر مالي ــة ... الحكوم يف ظــل عجــز املوازن

ــاً ــة عالقــات عامــة بباريــس قريب حمل

قنــاة العربيــة “الحــدث”: البحريــن تنــرش قــواٍت عــىل الحــدود 

الســعودية اليمنيــة

8

تقريــر الوفــاق الســنوي يكشــف أرقامــا مخيفــة: القضــاء أصــدر 

أحكامــا بالســجن 11 ألــف ســنة

ــة  ــة املقبل ــدة الجمع ــريات حاش ــون ملس ــن يدع ــامء البحري عل

ــني” ــرتك األم ــن ن ــعار “ل ــت ش تح

السجن لغادة جمشري 20 شهرا النتقادها أحد أفراد عائلة آل خليفة

الســجن ســنة لعــريب تعــّدى عــىل طائفــة ورّوج أفــكار منظمــة 

إرهابيــة

9

http://bmirror.no-ip.org/news/24427.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24427.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24430.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24430.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24436.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24436.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24440.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24440.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24443.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24443.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24449.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24449.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24449.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24458.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24458.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24467.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24467.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24469.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24469.html
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مقاتلــون يف “داعــش” ينعــون االنتحــاري البحرينــي مســفر 

املهنــدي

ــريك(  ــر داعــش )ت ــه البنعــي شــقيق ُمنظّ ــدء محاكمــة عبدالل ب

ــه ــن بجــواز صديق ــادرة البحري ــه مغ ملحاولت

ــكريني  ــل العس ــد عوائ ــادة عدي ــزم زي ــة تعت ــة األمريكي البحري

ــري ــدة الجف ــعة قاع ــات توس ــد عملي ــة بع ــني يف املنام املقيم

ــاق  ــام الوف ــني ع ــن أم ــراج ع ــرون أن اإلف ــن ي ــال الدي ــار رج كب

ــم ــن التفاه ــة م ــيس ملرحل ــاهم يف التأس يس

ــم  ــىل مزاع ــاج ع ــي لالحتج ــفري العراق ــتدعي الس ــن تس البحري

ــال ــىل القت ــة ع ــارص بحريني ــب عن تدري

10

البحريــن توقــع الربوتوكــول الثــاين التفاقيــة التجــارة الحــرة مــع 

أمريــكا

جامع الخيف يتعرض العتداء فجر اليوم

أن  حقهــم  املســاجد:  حــامة  عــن  يدافعــون  العلــامء  كبــار 

والحكومــة الشــعب  يشــكرهم 

اختصــاص  املرافــق  حاميــة  إن  يقــول  العــام  األمــن  رئيــس 

بالتعليــامت االلتــزام  املواطنــني  ودور  “الداخليــة” 

11

http://bmirror.no-ip.org/news/24470.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24470.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24471.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24471.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24474.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24474.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24480.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24480.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24481.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24481.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24490.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24490.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24495.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24496.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24496.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24503.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24503.html
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محكمــة تقــي بإســقاط جنســية 58 معارضــا ضمــن “خليــة الـــ 12

”61

ــن 10  ــرث م ــة أرست أك ــوات اليمني ــول إن الق ــن تق ــاة امليادي قن

ــعوديني ــني وس ــود بحريني جن

مجلــس التنميــة االقتصــادي يرصــد أكــرث مــن 10 ماليــني دينــار 

مــن أجــل مشــاريع تبييــض الســمعة دوليــا

السجن عاَمني لُمتهَمني بإيواء مطلوبني

ــال  ــة العتق ــن القانوني ــرات البحري ــض تربي ــدة ترف ــم املتّح األم

ــلامن ــي س ــيخ ع ــة الش ــم املعارض ــة زعي ومحاكم

تعيني قائد جديد للقاعدة البحرية األمريكية يف البحرين

أنباء عن تعيني فّواز آل خليفة سفريا للبحرين يف بريطانيا

تركيــب كامــريات مراقبــة أمنيــة بتقنيــة عاليــة وربــط شــبكة أمن 

“جــرس امللــك فهــد” بغرفــة العمليــات الرئيســية يف “الداخلية”

النيابــة: أحــكام تصــل للمؤبــد وإســقاط الجنســية بحــق 61 

ــام مته

13

14

http://bmirror.no-ip.org/news/24505.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24505.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24505.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24505.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24506.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24506.html
http://bmirror.no-ip.org/news/24506.html
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وزيــر الدولــة الربيطــاين يف البحريــن: للرتكيــز عــىل أوضــاع حقوق 14

اإلنســان ودعــم اإلصالح

تغريــم عضــو إئتــالف الفاتــح يعقــوب ســليس 200 دينــار بتهمــة 

ــة الجيش إهان

15

مــن جنيــف: املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان يطالــب باإلفراج 

الفــوري عــن معتقــي الــرأي يف البحرين

ــو الشــيخ عــي ســلامن  ــس األعــىل للقضــاء: محام ــس املجل يف شــكوى لرئي

ــة املحكمــة مــن أهليتهــا وتعيــني هيئــة جديــدة يطالبــون بتجريــد هيئ

واشــنطن تعــرب عــن قلقهــا العميــق مــن محاكمــة الشــيخ عــي 

ســلامن يف كلمــة مبجلــس حقــوق اإلنســان

بريطانيــا تحــث البحريــن عــىل التعــاون مــع املفوضيــة الســامية 

والســامح بزيــارة املقرريــن الخاصــني

البحرين ترفض مناقشة “الحوار الوطني” يف جنيف

ــع األســلحة  ــن بي ــع الحظــر ع ــة تتجــه نحــو رف اإلدارة األمريكي

ــه كــريي ــد قطع ــاء لوع ــن وف للبحري

15

بعــد شــهرين مــن اعتقالــه.. اإلفــراج عــن الطفــل محمــد منصــور 

املتهــم بجلــب متفجــرات وصواعــق كهربائيــة

http://bmirror.no-ip.org//news/24542.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24542.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24547.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24547.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24547.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24552.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24552.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24556.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24556.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24549.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24549.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24567.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24567.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24554.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24560.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24560.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24549.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24549.html
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البحرين ترفض مناقشة “الحوار الوطني” يف جنيف

ــي  ــيخ ع ــة الش ــة البحريني ــم املعارض ــنوات لزعي ــجن 4 س الس

ــلامن س

أمني عام الوفاق نُقل إىل سجن “قيادات املعارضة”

16

ــة قاســية  مســؤول أملــاين: الحكــم عــىل أمــني عــام الوفــاق رضب

للحــوار الوطنــي

ــي  ــيخ ع ــىل الش ــم ع ــدة: الحك ــم املتح ــكا يف األم ــفرية أمري س

ــري ــة التعب ــة لحري ــلامن رضب س

واشنطن تطالب بإسقاط التهم املوجهة للشيخ عي سلامن

االتحــاد األورويب: الحكــم عــىل الشــيخ عــي ســلامن يتعــارض مــع 

جهــود املصالحــة يف البحريــن

إطــالق الرصــاص االنشــطاري والغــازات عــىل تظاهــرات غاضبــة 

يف البحريــن

إيران تدعو لإلفراج عن أمني عام الوفاق: الحل يف الحوار

17

ــادم”  ــلامن “ص ــي س ــيخ ع ــىل الش ــم ع ــة: الُحك ــو الدولي العف

ــوراً ــه ف ــراج عن ــب اإلف ويج

http://bmirror.no-ip.org//news/24554.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24577.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24577.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24577.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24593.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24599.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24599.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24606.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24606.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24605.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24617.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24617.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24602.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24602.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24600.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24588.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24588.html
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كبــار العلــامء: الحكــم عــىل الشــيخ عــي ســلامن فاقــد للخلفيــة 17

القانونيــة

“رايتــس فريســت” تنتظــر إجــراءات أمريكيــة جديــة بعــد الحكــم 

عــىل أمــني عــام الوفــاق

بدء محاكمة 10 متهمني بتأسيس “حزب الله البحريني”

جليلة السلامن تتسلم جائزة “آرثر سفينسون الدولية”

ــنوات  ــجن 4 س ــم بالس ــلامن ُحك ــي س ــيخ ع ــي: الش مالينوس

ــاب ــبب ِخط بس

ــتخدامها يف  ــع اس ــط متفجــرات كان يزم ــن تضب ــرتز: البحري روي

ــعودية ــامت بالس هج

نائــب ســويدي: الحكــم عــىل الشــيخ عــي ســلامن يعكــس 

البحريــن إلســكات املعارضــة محــاوالت 

“الخارجيــة” تدعــي أن الحكــم عــىل أمــني عــام الوفــاق يتعلــق 

بـــ “جرائــم جنائيــة”

18

ــه  ــرض ل ــي يتع ــدات الت ــع التهدي ــان يتاب ــوق اإلنس ــس حق ــس مجل رئي

ــف ــي لجني ــد األه الوف

19

http://bmirror.no-ip.org//news/24614.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24614.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24616.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24616.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24622.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24622.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24637.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24631.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24631.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24631.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24628.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24628.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24632.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24632.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24620.html
http://bmirror.no-ip.org//news/24620.html
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أكرب كتلة يف الربملان العراقي تدين الحكم بسجن الشيخ عي سلامن

اإلفراج عن إبراهيم رشيف بعد 4 سنوات من السجن

الخارجيــة العراقيــة قلقــة مــن قــرار ســجن الشــيخ عــي ســلامن وتدعــو 

ملراجعــة الُحكــم الصــادر بحقــه

إيــران ترفــض اتهامــات البحريــن: فلتجــري حــواراً جــاّداً بــدالً مــن إلصــاق 

التهــم باآلخريــن

ممثــل حقــوق اإلنســان يف االتحــاد األورويب: اإلفــراج عــن “رشيــف” 

خطــوة مهمــة ونتمنــى أن تتبعهــا خطــوات

الســعودية تقبــض عــىل بحرينــي ضمــن 325 مطلوبــاً للســلطات ينتمــون 

للجامعــات التكفرييــة

سفرية أمريكا يف مجلس األمن تبارك إلبراهيم رشيف اإلفراج عنه

إبراهيــم رشيــف لـــ »مونتــي كارلــو«: تحــريك املقبــل ســيكون وفــق وثيقــة 

املنامــة.. وإلجــامع كل املعارضــة عليهــا

20

21

ــن  ــات اإلســكانية م ــان عــىل ســحب الخدم “اإلسكان”و”الشــورى” توافق

املعارضــني

21

http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24690.html
http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24675.html
http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24675.html
http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24711.html
http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24711.html
http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24678.html
http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24678.html
http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24712.html
http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24712.html
http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24679.html
http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24679.html
http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24679.html
http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24713.html
http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24723.html
http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24723.html
http://ebrahimshareef.no-ip.org/news/24725.html
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إثــارة قضيــة الشــيخ عــي ســلامن أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان.. 

محاكمتــه تــؤرش عــىل غيــاب املصالحــة

جــدل يف الشــورى حــول ســحب الوحــدة الســكنية مــن املســقطة جنســيته 

يؤجــل إقــرار قانون اإلســكان

ــذف  ــم يف ق ــتبه بتورطه ــىل املش ــض ع ــام: القب ــن الع ــس األم ــب رئي نائ

ــدراز ــة بال ــة أمني ــىل دوري ــوف” ع “املولوت

مالينوسي سعيد باإلفراج عن إبراهيم رشيف

ــي  ــا يعن ــاق م ــة الوف ــام لجمعي ــر الع ــة املؤمت ــر بصح ــدل تق وزارة الع

ــة ــف القضي ــق مل تعلي

البحرين اعتقلت أكرث من 300 امرأة منذ 2011

وزيــر اإلعــالم يُلّمــح إىل أن اإلفــراج عــن “رشيــف” كان روتينيــاً ويؤكــد: ال 

مبــادرات سياســية غــري معلنــة

إرجــاء وقــف نشــاط “الوفــاق” حتــى 6 ســبتمرب لتقديــم “النظــام 

األســايس” رغــم إقــرار “العــدل” بصحــة املؤمتــر العــام

22

23

إبراهيــم رشيــف يف حــوار شــامل مــع “مــرآة البحريــن”: عىل جبهــة التعذيب 

كانــت تــراودين أطيــاف الجبهة الشــعبية وتاريخهــا وعبدالرحمن النعيمي
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“التعــاون” يســتنكر بيــان العــراق عــن الُحكــم عــىل الشــيخ عــي ســلامن: 

مغالطــات وتدخــل ســافر

ــن  ــل م ــف”: فلنعم ــن “رشي ــراج ع ــد اإلف ــة بع ــو الدولي ــام العف ــني ع أم

ــن ــد يف البحري ــن املزي ــراج ع ــل اإلف أج

23

وزيــر الخارجيــة البحرينــي يؤكــد أن صفقــة النــووي اإليــراين ليســت عــىل 

حســاب دول الخليــج

ــن أرسة  ــكنية م ــدة الس ــحب الوح ــع س ــص مين ــر ن ــورى تق ــق الش مراف

املســقطة جنســيته

ســفراء البحريــن واإلمــارات والكويــت يحتجــون لــدى “الجعفــري” عــىل 

بيــان العــراق عــن محاكمــة الشــيخ عــي ســلامن

فقدان االتصال بـ 6 أطفال تتهم الداخلية بحرق دورية يف الدراز

الســجن 5 ســنوات ألربعــة متهمــني بحــرق محــل تجــاري ملرشــح يف 

2014 انتخابــات 

هيئــة الدفــاع عــن الشــيخ عــي ســلامن تطالــب بوقــف تنفيــذ العقوبــة 

وتعجيــل االســتئناف

24

بــان يك مــون يدعــو إىل مراجعــة الحكــم عــىل الشــيخ عــىل ســلامن وحــوار 

ــيايس جامع س

25
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التشيك تطالب يف مجلس حقوق اإلنسان بحل سيايس يف البحرين

ــة خــالل  التحقيــق الخاصــة تلّقــت 237 شــكوى تعذيــب وإســاءة معامل

16 شــهراً

%3 نسبة الشيعة من التعيينات القضائية األخرية

العدل تحارص الوفاق أكرث: ال لقاءات رمضانية مفتوحة بعد اليوم

سويرسا تدين منع السلطات البحرينية التظاهر يف البالد

رئيس الوزراء العراقي أكد عدم التدخل يف شؤون البحرين

الخارجيــة األمريكيــة يف تقريرهــا الســنوي: البحرينيــون غــري قادريــن عــىل 

تغيــري حكومتهــم ســلميا

أكرث من 3500 ضحية للتعذيب منذ 2011

الخارجيــة األمريكيــة رداً عــىل أســئلة بشــأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف 

البحريــن: املنامــة رشيــك مهــم جــداً
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ــة يف  ــة الطائفي ــريي الفتن ــنالحق مث ــت: س ــري الكوي ــد تفج ــة بع الداخلي

ــي ــل االجتامع ــائل التواص وس

وزارة الداخليــة: تســجيل متطوعــني للتعــاون مــع قــوات األمــن يف تأمــني 

املســاجد

الشــمالوي: محكمــة تصــدر حكــامً بســجن أمــني عــام الوحــدوي فاضــل 

عبــاس 5 ســنوات

كبــار رجــال الديــن يف البحريــن يدينــون تفجــري الكويــت ويدعــون 

اإلرهــاب ملواجهــة  إلصالحــات 

إحالة 51 معتقال للمحاكمة تتهمهم السلطات بالتورط يف أحداث سجن جو

أكرث من 3500 ضحية للتعذيب منذ 2011

الداخلية البحرينية: منفذ تفجري الكويت قىض ساعتني ونصف “ترانزيت”

»األوقــاف الجعفريــة« تقــدم بالغــاً للداخليــة ضــد رئيــس مأتــم الســنابس 

بدعــوى »عــدم االمتثــال ألوامــر الدولــة«

كتاب يُكّفر البهرة يوّزع يف املنامة عىل أنه “وقف لله”

قلــق بالــغ عــىل الســنكيس: 100 يــوم مــن اإلرضاب... ونقلــه ملستشــفى 

القلعــة
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واشنطن ترفع الحظر عن توريد األسلحة للبحرين بعد 4 سنوات

ــة الحظــر عــن  النائــب األمريــي “ماكغفــرن” يصــف قــرار واشــنطن إزال

ــن بالخطــوة الخطــرية مبيعــات األســلحة للبحري

الســلطات األمنيــة حّققــت مــع خليــل املــرزوق صبــاح اليــوم عــىل خلفيــة 

ندواتــه السياســية يف رمضــان

الداخليــة تقــول إنهــا قبضــت عــىل متــورط ببــث شــائعات متــس األمــن 

والســلم األهــي
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