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الحــــــراك  لربـــــــط  حكوميـــــــة  جهــــــود 
اإلرهــــــــــاب  بملــــــــــــــــف  المطلبــــــــــــي 
وقبضـــــــــــــة أمنيــــــــــــــة تتصاعـــــــــــد
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ــاق  ــي بإلح ــام الدول ــرأي الع ــاع ال ــا إلقن ــزًا حكومي ــام 2015، تركي ــن الع ــطس م ــهر أغس ــهد ش ش

المعارضــة والقــوى الشــعبية بملــف اإلرهــاب الــذي ُيلهــب وجــه المنطقــة. اعتقلــت الســلطة 

النائــب البرلمانــي الســابق مــن كتلــة الوفــاق الشــيخ حســن عيســى فــي 19 مــن الشــهر واتهمتــه 

ــق فيــه مســؤولية األزمــات الداخليــة 
ّ
بتمويــل اإلرهــاب. كذلــك عقــد وزيــر الداخليــة لقــاءًا إعالميــا عل

ــرق،  ــي المح ــان ف ــرات، اثن ــة تفجي ــوع ثالث ــع وق ــة م ــذه الحمل ــن ه ــا، تزام ــران. وكان الفت ــى إي عل

وواحــد فــي كرانــة قتــل خاللــه شــرطي، قامــت الســلطة علــى إثــره بشــن حملــة اعتقــاالت واســعة، 

ومــن ثــم دخولهــا بقــوة لضــرب الخطــاب الدينــي المســاند للمعارضــة، األمــر الــذي أدانــه 200 مــن 

العلمــاء الشــيعة فــي بيــان خــاص.

كمــا أحيــل القيــادي فــي جمعيــة وعــد ابراهيــم شــريف إلــى المحاكمــة بتهمــة الدعــوة للتغييــر 

نظــام الحكــم، وتــم عرضــه علــى المنحكمــة فــي االســبوع األخيــر مــن الشــهر. 

أحيــا البحرينيــون ذكــرى اســتقالل البحريــن فــي 14 أغســطس، بمســيرات شــعبية توجــه بعضهــا 

إلــى موقــع دوار اللؤلــؤة، وقامــت القــوات التابعــة لــوزارة الداخليــة بقمــع المســيرات، وشــنت بعــد 

هــذه المناســبة حملــة اعتقــاالت واســعة.

و شــهد يــوم الجمعــة 28 أغســطس مقتــل شــرطي تابــع لــوزارة الداخليــة قالــت إنــه قتــل خــالل 

ــة  ــا حمل ــى إثره ــلطات عل ــنت الس ــن، وش ــة آخري ــب أربع ــة وأصي ــة كران ــي منطق ــع ف ــر وق تفجي

ــة. ــي المنطق ــباب ف ــرات الش ــعة لعش ــاالت واس اعتق

ــراك  ــط الح ــة لرب ــود حكومي جه
المطلبـــي بملـــــــف اإلرهــــــاب.. 
ــد ــة تتصاعـــ ــة أمنيــــ وقبضــــ

جدول األحداث
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الشــيخ محمــد صنقــور: تفجــر ســرة مــدان لكنــه ال يــرر االنتهــاكات وازدراء الطائفــة 

لشيعية ا

النائب السلفي بوحسن يقايض صحيفة الوسط

“الصحة” تستقطع عالوات النوبة والخطر من املوظفني

“رجب”: هناك قناعة لدى الجانب الرسمي برضورة الخروج من مستنقع األزمة

خطيب جمعة طهران: البحرين تحولت إىل سجن كبر

البحرينية لحقوق اإلنسان: 60 مسرة و42 معتقل يف األسبوع األخر من يوليو

وزارة الربية تصدر قرارات برقية 30 معلامً وتربويون ينتقدون غياب الشفافية

ــراين لإلرهــاب يف  ــم اإلي ــض الدع ــي رف ــامع الخليجــي- األمري ــة: االجت ــر الخارجي وزي

ــن البحري

“اإلعالم” توّجه إنذاراً لصحيفة الوسط

1
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http://mirror.no-ip.org/news/25465.html
http://mirror.no-ip.org/news/25465.html
http://mirror.no-ip.org/news/25486.html
http://mirror.no-ip.org/news/25470.html
http://mirror.no-ip.org/news/25496.html
http://mirror.no-ip.org/news/25476.html
http://mirror.no-ip.org/news/25497.html
http://mirror.no-ip.org/news/25497.html
http://mirror.no-ip.org/news/25488.html
http://mirror.no-ip.org/news/25488.html
http://mirror.no-ip.org/news/25508.html
http://mirror.no-ip.org/news/25508.html
http://mirror.no-ip.org/news/25511.html
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قبول عضوية جمعية املعلمني يف املجلس التنفيذي للدولية للتعليم

عــر رســالة رســمية.. نقابــة بتلكــو متــي يف خطــوات االنفصــال عــن االتحــاد العــام 

ــات للنقاب

مجلس الوزراء يوجه إىل اتخاذ إجراءات ضد صحيفة الوسط

ــي  ــيخ ع ــة الش ــتئناف محاكم ــة اس ــور جلس ــرر حض ــان تق ــوق اإلنس ــة لحق الوطني

ــلامن س

“النواب”: مشاركة “بوحسن” يف اجتامعات “مجاهدي خلق” شخصية

للمرة الثالثة منذ 2012: اعتقال صديقة البرصي من مطار البحرين الدويل

رفع الدعم عن الكهرباء بعد اللحوم: 8 آالف وحدة من الكهرباء لكل أرسة

مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان: اعتقــال صديقــة العلــوي ضمــن االعتقــاالت 

التعســفية بعــد تفجــر ســرة

والجازولــني  واملــاء  الكهربــاء  دعــم  مراجعــة  البحرينيــة:  والغــاز  النفــط  هيئــة 

تجهــز إن  مــا  ســتعلن  والديــزل  والكروســني 
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http://mirror.no-ip.org/news/25512.html
http://mirror.no-ip.org/news/25533.html
http://mirror.no-ip.org/news/25533.html
http://mirror.no-ip.org/news/25514.html
http://mirror.no-ip.org/news/25535.html
http://mirror.no-ip.org/news/25535.html
http://mirror.no-ip.org/news/25516.html
http://mirror.no-ip.org/news/25546.html
http://mirror.no-ip.org/news/25546.html
http://mirror.no-ip.org/news/25532.html
http://mirror.no-ip.org/news/25532.html
http://mirror.no-ip.org/news/25547.html
http://mirror.no-ip.org/news/25547.html
http://mirror.no-ip.org/news/25549.html
http://mirror.no-ip.org/news/25549.html
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ــة  ــزل مبدين ــة من ــا مداهم ــاء أنهته ــن االختب ــنوات م ــرزوق: 3 س ــم م ــي عبدالكري ع

حمــد

اإلفراج عن بلدي “الوفاق” السابق صادق ربيع بعد توقيفه يف مطار البحرين

ــار  ــالة لالستفس ــام والرس ــاد الع ــن االتح ــحاب م ــايئ باالنس ــرار نه ــو: ال ق ــة بتلك نقاب

فقــط

هيئة شؤون اإلعالم تقرر وقف صدور وتداول صحيفة “الوسط”

“الربية” تعلن رفضها تظلامت الطالب الشيعة يف البعثات

ــا  ــو وأحلن ــة يف يولي ــا 19 شــكوى تعذيــب وإســاءة معامل ــق الخاصــة”: تلقين “التحقي

ــني للمحكمــة رشطي

منتدى البحرين: 65 مداهمة و35 معتقالً حصيلة الحملة األمنية يف سرة

مرسوم ملي بتعيني مساعد لوزير الخارجية ووكيلنَي للوزارة

ــالمة  ــواء “الس ــان أج ــد إىل األذه ــط”: يعي ــدور “الوس ــف ص ــتنكر وق ــة تس املعارض

ــة” الوطني
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http://mirror.no-ip.org/news/25550.html
http://mirror.no-ip.org/news/25550.html
http://mirror.no-ip.org/news/25550.html
http://mirror.no-ip.org/news/25570.html
http://mirror.no-ip.org/news/25552.html
http://mirror.no-ip.org/news/25552.html
http://mirror.no-ip.org/news/25572.html
http://mirror.no-ip.org/news/25553.html
http://mirror.no-ip.org/news/25575.html
http://mirror.no-ip.org/news/25575.html
http://mirror.no-ip.org/news/25575.html
http://mirror.no-ip.org/news/25557.html
http://mirror.no-ip.org/news/25557.html
http://mirror.no-ip.org/news/25576.html
http://mirror.no-ip.org/news/25578.html
http://mirror.no-ip.org/news/25578.html
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االتحاد األورويب يدعو البحرين ملراجعة قرار إيقاف صحيفة الوسط

ــاكن  ــاء مس ــون دوالر لبن ــن 4 ملي ــن البحري ــت م ــطينية طلب ــلطة الفلس ــة: الس وثيق

ــييها لدبلوماس

مرشوع قانون أمريي يربط مبيعات األسلحة للبحرين بتنفيذ توصيات بسيوين

الواليــات املتحــدة توافــق عــى بيــع معــدات عســكرية للبحريــن بقيمــة 150 مليــون 

دوالر

ــر  ــر غ ــار فوات ــون دين ــاب و229.6 ملي ــف حس ــن 248 أل ــاء ع ــم الكهرب ــع دع رف

ــة محصل

“هيئة اإلعالم” تقرر السامح لـ”الوسط” باستئناف نشاطها

“اإلعالم”: نعمل مع “الوسط” لضامن التزامها بالقوانني

اتصاالت أجرتها املفوضية السامية أسفرت عن إطالق الشيخ ميثم السلامن
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http://mirror.no-ip.org/news/25595.html
http://mirror.no-ip.org/news/25620.html
http://mirror.no-ip.org/news/25620.html
http://mirror.no-ip.org/news/25620.html
http://mirror.no-ip.org/news/25596.html
http://mirror.no-ip.org/news/25621.html
http://mirror.no-ip.org/news/25621.html
http://mirror.no-ip.org/news/25621.html
http://mirror.no-ip.org/news/25614.html
http://mirror.no-ip.org/news/25614.html
http://mirror.no-ip.org/news/25614.html
http://mirror.no-ip.org/news/25623.html
http://mirror.no-ip.org/news/25617.html
http://mirror.no-ip.org/news/25624.html
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ــة  ــواب يســتنكر موقــف االتحــاد األوريب املناهــض الغــالق صحيف ــس الن ــس مجل رئي

الوســط

تعرّض معتقي مبنى 5 يف سجن “جو” للرضب

دراســة وفاقيــة عــن »مجــزرة البعثــات«: %34 مــن أعــى املتفوقــني بــال بعثــات وال 

معلومــات عــن مصــر 228 بعثــة طبيــة

توجيه تهمة التحريض عى كراهية النظام للشيخ السلامن

“رئيــس هيئــة األركان اإليــراين” يدعــو البحريــن الســتغالل “الفرصــة املتبقيــة” لالتفــاق 

مــع الشــعب

وزير اإلعالم: ما حدث مع الوسط ممكن أن يحدث مع صحيفة أخرى

االستعدادات جارية لتشغيل جهاز الرشطة الخليجية قريباً

ويل العهــد يجــرى اتصــاال بوزيــر الخارجيــة األمريــي: توحيــد الجهــود لتعزيــز اســتقرار 

ملنطقة ا

“الكهرباء” تُخّر عائالت بحرينية بني الدفع أو القطع
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http://mirror.no-ip.org/news/25650.html
http://mirror.no-ip.org/news/25650.html
http://mirror.no-ip.org/news/25634.html
http://mirror.no-ip.org/news/25634.html
http://mirror.no-ip.org/news/25634.html
http://mirror.no-ip.org/news/25634.html
http://mirror.no-ip.org/news/25651.html
http://mirror.no-ip.org/news/25637.html
http://mirror.no-ip.org/news/25637.html
http://mirror.no-ip.org/news/25660.html
http://mirror.no-ip.org/news/25636.html
http://mirror.no-ip.org/news/25662.html
http://mirror.no-ip.org/news/25662.html
http://mirror.no-ip.org/news/25664.html
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الحكومة تقرر إلغاء تجريم القنابل الوهمية

النظام يعلن عن محاكمة ابراهيم رشيف

مجلــس الــوزراء يــدرس إلــزام الــرشكات واملؤسســات بوضــع كامــرات مراقبــة وربطهــا 

بـــ “الداخلية”

تعميم حكومي مبنع “األوفر تايم” يف وزارات الدولة

400 مليون دينار فائض حساب التأمني ضد التعطل

“الداخلية” تناقش مع الصليب األحمر قضايا متعلقة بحقوق اإلنسان

بحريني ضمن املتهمني بتفجر مسجد قوات الطوارئ بأبها

أمني عام املجلس األعى للدفاع: تعرضنا يف 2011 ملؤامرات من أكر دول العامل

تجديد حبس املعتقلة طيبة درويش 15 يوماً للمرة السابعة عى التوايل
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http://mirror.no-ip.org/news/25668.html
http://mirror.no-ip.org/news/25693.html
http://mirror.no-ip.org/news/25669.html
http://mirror.no-ip.org/news/25669.html
http://mirror.no-ip.org/news/25680.html
http://mirror.no-ip.org/news/25680.html
http://mirror.no-ip.org/news/25696.html
http://mirror.no-ip.org/news/25683.html
http://mirror.no-ip.org/news/25698.html
http://mirror.no-ip.org/news/25698.html
http://mirror.no-ip.org/news/25701.html
http://mirror.no-ip.org/news/25701.html
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توجيه تهمة “املساس بحاكم البالد” إىل عضو العلاميئ الشيخ هاين البناء

اشتباكات يف محيط دوار اللؤلؤة مع محتجني يحيون ذكرى استقالل البحرين

البحرين: انتشار أمني واسع تحسبا لتظاهرات يوم االستقالل غدا الجمعة

تأييد السجن 15 عاماً ملتهمني بتفجر سيارة عند مبنى “املباحث”

ــم اليوجــد مطــار وأحــد املتهمــني اعتقــل  ــات تفجــر ســرة: يف ق تناقضــات يف اعراف

ــة بيومــني ــل الحادث قب

ــة  ــول: نعترهــا جرميــة إرهابي ــة وتق ــل الوهمي ــم القناب ــاء تجري ــي إلغ ــة تنف الداخلي

ــا ــا 15 عام عقوبته

“الداخلية”: احراق دورية بعد استهدافها بـ “املولوتوف” يف سند

“القرضــاوي” يعــزي يف وفــاة مؤســس اإلخــوان بالبحريــن: جعــل مــن جمعيــة اإلصــالح 

ــا يحتذى منوذج

الحكومة تقرر دعم البنزين 25 ديناراً فقط لكل أرسة شهرياً
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الديوان امللي يدعو “الوزير البحارنة” إللغاء ندوة بشأن استقالل البحرين

اعتقال 29 شخصا خالل األسبوع املايض

“اإلسكان” أكرث من 53 ألف طلب إسكاين يف البحرين

حملة عالقات عامة جديدة للحكومة يف “واشنطن” و”نيويورك” الشهر املقبل

السعودية تلقي القبض عى 413 داعشياً بينهم بحرينيان

رئيس تحرير “الرأي العام” الكويتية يهاجم سوسن الشاعر

“العدل” ستعمم “ُخطب” جمعة جاهزة عى أمئة املساجد

صحيفة الوطن تحذف مقاال لسوسن الشاعر أساءت فيه للكويت

“األوقاف الجعفرية” تتجه لتحويل مسجد الشيخ عزيز ملزار
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أنباء عن تأجيل رفع الدعم عن اللحوم حتى مطلع العام املقبل

التحقيــق مــع الصحفــي هــاين الفــردان حــول مقــال ينتقــد دعــم برملانيــني بحرينيــني 

ملنظمــة خلــق اإليرانيــة املســلحة

ــا  ــم نفيه ــه رغ ــش غرفت ــام وتفت ــن 10 أي ــود م ــاب مفق ــزل ش ــم من ــلطات تداه الس

ــده ــكان تواج ــة م معرف

بريطانيا تزود البحرين بنظام آيل للتعرف عى السفن

“العمل” تنفي توظيفها العامل اآلسيوي املصفوع

وفاة رئيس العالقات العالقات العامة بـ “الوفاق” أثناء مامرسة الرياضة

اعتقال النائب السابق الشيخ حسن عيىس و”الوفاق” تطالب باإلفراج عنه

“الربية” ترفض اعتامد 20 شهادة من جامعة هندية

“الجعفرية” تستغني عن خدمات مؤذننَي بحجة تجاوزهام سن الـ 60
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مرسوم ملي بتعيني 4 سفراء: فواز آل خليفة سفرا للبحرين يف لندن

ــة  ــة الطبّي ــى الرعاي ــنكيس ع ــول الّس ــامن حص ــى ض ــن ع ــث البحري ــنطن تح واش

وتضغــط للتحقيــق يف ســوء معاملــة الســجناء

ــل  200 موظــف وهمــي يف وزارة العــدل يتقاضــون رواتــب شــهرية... وإيقــاف الوكي

املســاعد

14 منظمة تطالب “املندوبني لجنيف” بالضغط لتعيني مقرر خاص للبحرين

“قائد الباسيج”: لو تدخلت إيران يف البحرين النتهت األزمة بأسبوعني

تدهور خطر لصحة مهدي أبوديب بعد حرمانه من العالج

انقطاع املعلومات عن الشيخ حسن عيىس منذ 48 ساعة

ــب  ــا بتهري ــة أدين ــفارة خليجي ــكرتر س ــامرك وس ــط ج ــى ضاب ــم ع ــف الُحك تخفي

ــر ــر الج ــات ع ممنوع

“صنقــور”: الُخطــب النموذجيــة لــن تعالــج الخطــاب التكفــري وقــد تســتهدف 

الخطــاب املتصــدي للنقــد والتصحيــح
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وزيــر الداخليــة خــالل لقــاء إعالمــي واجتامعــي: ال احتقــان يف البحريــن بــل تدخــل 

خارجــي إيــراين

البحرين تتهم النائب السابق الشيخ حسن عيىس بـ “متويل اإلرهاب”

بحرينيون يردون عى وزير الداخلية بـ: #احس_روحي_مواطن_درجه_ثانيه

ــان “الداخليــة” صــدر بلغــة  ــة وبي “الوفــاق” اإلجــراءات املتبعــة ضــد “عيــىس” باطل

بعيــدة عــن املســئولية

ــا يف  ــل 20 وجدته ــن أص ــة م ــط للمحكم ــدة فق ــاد واح ــة فس ــل قضي ــة” تحي “النياب

ــة ــة املالي ــر الرقاب تقري

ــة  ــن هــذا العــام عــى نفق ــاد 250 مدرســاً ســعودياً للبحري الســفارة الســعودية: إيف

ــاض الري

جر رابع للمحرق ونفق يف شارع الفاتح

التحقيق مع الشيخ عي رحمة حول انتقاده إلدارة األوقاف الجعفرية

“رشيف” يف أوىل جلسات محاكمته: إنها محاكمة للنوايا
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ً البحرين تدعو رعاياها ملغادرة لبنان فورا

“الجعفرية” تؤكد: ال مساس مبسجدية الشيخ عزيز مطلقاً

“الداخلية” تعلن عن وقوع تفجر ثاٍن باملحرق خالل 3 أيام

ــة يف  ــام العدال ــلامن: نظ ــي س ــيخ ع ــن الش ــراج ع ــب باإلف ــش” تطال ــس ووت “رايت

ــة ــم العدال ــن تقدي ــز ع ــن عاج البحري

ــة  ــه يف قضي ــد إدانت ــه بع ــن عمل ــل م ــدرس فص ــادة م ــض إع ــة ترف ــة بحريني محكم

ــر تجمه

التمييــز الطائفــي متصاعــد: %34 حرمــوا مــن البعثــات هــذا العــام بينــام ُحــرم 21% 

يف 2011

تفجر منزل السفر العراقي لدى البحرين يف الرمادي من قبل داعش

“كبــار العلــامء” يف البحريــن يرفضــون توجهــات وزيــر الداخليــة لفــرض الوصايــة عــى 

الخطــاب الدينــي
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100 رجل دين يوقعون عريضة ترفض املساس باستقاللية الشأن الديني

الحكومة ستقدم مرسوماً جديداً لرفع سقف الدين العام إىل 12 مليار

ــة قامئــة 1912 واالتفــاق  ــات يناقشــان قضي الوطنيــة لحقــوق اإلنســان واتحــاد النقاب

الثــاليث

“التحقيق الخاصة” تستدعي زوجة املُبعد املُسقطة جنسيته فرحات خورشيد

زوجــة املســقطة جنســيته “خورشــيد”: “التأمينــات” ترفــض رصف مســتحقات زوجــي 

املاليــة

توّجه حكومي لخفض عدد املستفيدين من عالوة الغالء

“النيابة” تقول إن الشيخ حسن عيىس مّول املتهمني بتفجر سرة

ــد يســجن 13  ــف: ق ــم رشي ــن أجــل إبراهي ــداء عاجــال م ــق ن ــو” تطل ــة العف “منظم

عامــاً

اعتقال 25 شخصا يف أسبوع ... وتغريدات تحرض عى الشيعة
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ــة  ــني األمركي ــة الصحفي ــة حامي ــكري ولجن ــفى العس ــنكيس” إىل املستش ــل “الس نق

ــه ــراج عن ــو لإلف تدع

الالعب العراقي ذو الفقار مالك تعرض للرضب يف مطار البحرين

§

مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان: مــارس 2015 شــهد أعــى االعتقــاالت منــذ ســنتني 

بواقــع 272 حالــة

“الداخلية” تقول إن رشطيا قتل يف تفجر بكرانة

البحرين تشري قوارب رسيعة وطائرات دون طيار من تركيا

“مركــز البحريــن” يقــول إن الســلطات اعتقلــت أكــرث مــن عرشيــن شــخصاً مــن كرانــة 

بعــد تفجــر أودى بحيــاة رشطــي

البحرين من بني 22 دولة يكرث فيها االختفاء القري

بحرينيان اختفيا يف السعودية منذ 115 يوما يتصالن بذويهام
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السفارة األمريكية دانت “تفجر كرانة”: الحوار هو الطريق الوحيد للبحرينيني

موقع أمريي شهر ينتج فيلام قصرا يسخر من امللك البحريني

أكرث من 400 معلم مستجد للعام الدرايس الجديد

النائب حسن عيىس نفى التهم املوجهة له بـ “متويل اإلرهاب”

أكــرث مــن 160 يومــا عــى إرضابــه عــن الطعــام... 41 منظمــة دوليــة تطالــب البحريــن 

باإلفــراج عــن عبــد الجليــل الســنكيس

مداهمة مكتبة املصطفى والعبث مبحتوياتها

الحكومة تكلف وزاريت “الداخلية” و”العدل” بوضع ضوابط للخطاب الديني
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