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مقتــل خمســة مــن الجيــش البحرينــي فــي اليمــن
وحكومـــة مصغـــرة أقـــل بوزيريـــن فقـــط
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ــدًا  ــي فــي حــرب اليمــن، تحدي ــن الجيــش البحرين ــود م شــهد شــهر ســبتمبر مقتــل خمســة جن

فــي محافظــة مــأرب، وجــرح خمســة آخريــن. وشــددت الســلطة قبضتهــا علــى الفضــاء العــام الــذي 

ــن  ــان م ــب آخــر صــدر بي ــي. مــن جان ــن فــي الحــرب ضــد الشــعب اليمن يعــارض مشــاركة البحري

ــة، لكــن  ــر حقــوق اإلنســان وتنفيــذ التوصيــات األممي ــب البحريــن باحتــرام معايي ــة تطال 33 دول

ــرت البيــان تشــهيرًا.  الســلطة اعتب

مــن جانــب آخــر أعلنــت الســلطة أنهــا اكتشــفت مخــزن للمتفجــرات فــي منطقــة النويــدرات، وأنهــا 

اعتقلــت اثنيــن مــن المتهميــن بتفجيــر ســترة الــذي قتــل فيــه شــرطيان فــي 28 مــن شــهر يوليــو 

الماضي.

بدورها، أقرت محكمة االستئناف استمرار قرار وقف نشاط جمعية الوفاق الوطني االسالمية. 

ــة  ــكيل حكوم ــلمان لتش ــن س ــة ب ــه خليف ــه عم ــي يرأس ــكيل حكوم ــومًا بتش ــك مرس ــدر المل وأص

مصغــرة، وجعــل ولــي العهــد نائبــًا أواًل لــه، وكان نتــاج ذلــك اإلعــالن عــن تشــكيل وزاري جديــد تــم 

فيــه اســتبعاد وزيريــن فقــط بعــد دمــج عــدد مــن الــوزارات غيــر الســيادية.

مقتــل خمســة مــن الجيــش البحرينــي فــي اليمــن
وحكومـــة مصغـــرة أقـــل بوزيريـــن فقـــط

جدول األحداث
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محاكمة “الغرسة” يف قضية جديدة متهم فيها بحيازة سالح مع اثنني آخرين

الحكومة عازمة عىل رفع الدعم عن اللحوم والكهرباء واملاء والبنزين

مركز البحرين لحقوق اإلنسان: اعتقال 61 مواطناً يف األسبوع األخري من أغسطس

وفد من الكونجرس األمرييك عند قائد الجيش

ــر داعــش ممنــوع مــن الســفر وابنــه “عبداللــه” يف نيابــة  مبــارك البنعــي والــد ُمنظّ

ــة ــم اإلرهابي الجرائ

براءة ضابط و4 رشطة من تعذيب موقوفني النتزاع اعرتافات

متديد قرار رفع الدعم عن اللحوم مجددا حتى أكتوبر املقبل

الوطنية لحقوق اإلنسان تلتقي وفد الكونغرس األمرييك

املرشــد اإليــراين: يف أدبيــات الــدول الغربيــة قمــع البحرينيــني ال يعــد انتهــاكا لحقــوق 

اإلنســان
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http://mirror.no-ip.org/news/26035.html
http://mirror.no-ip.org/news/26052.html
http://mirror.no-ip.org/news/26055.html
http://mirror.no-ip.org/news/26039.html
http://mirror.no-ip.org/news/26039.html
http://mirror.no-ip.org/news/26057.html
http://mirror.no-ip.org/news/26057.html
http://mirror.no-ip.org/news/26050.html
http://mirror.no-ip.org/news/26067.html
http://mirror.no-ip.org/news/26081.html
http://mirror.no-ip.org/news/26081.html
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البحرين تؤجل خطة مثرية للجدل لرفع الدعم عن اللحوم

البحرين تعلن عن مقتل 5 من جنودها يف اليمن

تعيني قائد جديد لألسطول األمرييك الخامس يف البحرين

هيئــة الدفــاع عــن الشــيخ حســن عيــى تبــدي قلقهــا مــن عــدم متكينهــا مــن التقــاء 

موكلهــا

بدء محاكمة صاحب موقع “بوابة البحرين” الحكومي بتهمة قذف مرشح نيايب

حســني برويــز: تدهــور صحــة والــدي منــذ الصبــاح وال نعلــم عــن حالتــه منــذ أخــذ 

للمستشــفى

ــوى  ــايل الق ــن إج ــع %39 م ــاص بواق ــاع الخ ــدي يف القط ــن 210 آالف هن ــر م أك

ــة العامل

البحرين: األمن يحارص مقر جمعية “وعد” لنزع صورة املعارض إبراهيم رشيف

البحرين: القبض عىل مغرد “أساء” ملقتل خمسة من قوات بالده يف اليمن
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http://mirror.no-ip.org/news/26071.html
http://mirror.no-ip.org/news/26098.html
http://mirror.no-ip.org/news/26098.html
http://mirror.no-ip.org/news/26083.html
http://mirror.no-ip.org/news/26104.html
http://mirror.no-ip.org/news/26104.html
http://mirror.no-ip.org/news/26086.html
http://mirror.no-ip.org/news/26122.html
http://mirror.no-ip.org/news/26122.html
http://mirror.no-ip.org/news/26087.html
http://mirror.no-ip.org/news/26087.html
http://mirror.no-ip.org/news/26087.html
http://mirror.no-ip.org/news/26127.html
http://mirror.no-ip.org/news/26128.html
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ــروا  ــد: ال تنظ ــات ويؤك ــام البعث ــادة لنظ ــادات ح ــه انتق ــابق يوج ــة الس ــر الرتبي وزي

ــة ــية للطلب ــول السياس للمي

ملك البحرين يقول إن نجليه نارص وخالد كانا يف اليمن

أمر مليك بتخصيص يوم لالحتفاء بذكرى قتىل الجيش يف اليمن

االستئناف تحجز “وقف نشاط الوفاق” للُحكم يف 20 سبتمرب

ــب  ــيارتني للنائ ــرق س ــني بح ــجن 6 متهم ــي بس ــة يق ــة الحاكم ــن العائل ــايض م ق

العصفــور ملــدة 10 ســنوات

“التحقيق الخاصة” تلقت 8 شكاوى تعذيب واستجوبت 21 عسكرياً يف أغسطس

وزير الرتبية والتعليم يوجه املدارس لإلشادة بقوة دفاع البحرين

دفع رواتب 3 سنوات لعائالت قتىل البحرين يف اليمن

املعتقل “برويز” يتصل لعائلته: لسُت عىل ما يرام
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http://mirror.no-ip.org/news/26131.html
http://mirror.no-ip.org/news/26131.html
http://mirror.no-ip.org/news/26135.html
http://mirror.no-ip.org/news/26132.html
http://mirror.no-ip.org/news/26138.html
http://mirror.no-ip.org/news/26138.html
http://mirror.no-ip.org/news/26133.html
http://mirror.no-ip.org/news/26133.html
http://mirror.no-ip.org/news/26133.html
http://mirror.no-ip.org/news/26133.html
http://mirror.no-ip.org/news/26139.html
http://mirror.no-ip.org/news/26139.html
http://mirror.no-ip.org/news/26134.html
http://mirror.no-ip.org/news/26141.html
http://mirror.no-ip.org/news/26141.html
http://mirror.no-ip.org/news/26159.html
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ــال  ــن: اعتق ــاريض حــرب اليم ــن مع ــاد املغردي ــة” تواصــل اصطي ــة البحريني “الداخلي

“حجــي أحمــد”

مركز البحرين لحقوق اإلنسان: اعتقال 22 شخصاً يف األسبوع األول من سبتمرب

الشــيخ حســن عيــى يقــول إنــه أســيئت معاملتــه وُهــّدد مــن ضابــط “أنــت يف مــكان 

الصيت” يسء 

تجديد حبس متهم باإلنضام لـ”داعش” متهيداً إلحالته إىل املحكمة

البحرين تبلغ املفوضية السامية رغبتها يف توقيع اتفاقية تعاون مشرتك

الرئيس الفرنيس يستقبل ملك البحرين: التعاون يف مجاالت الطريان

سوسن الشاعر: امللك أعاد برنامجي بعد أن أوقفه وزير اإلعالم

حظر السفر عىل نبيل رجب و”الفدرالية الدولية” تنتقد القرار

محكمــة ســويرسية تديــن الوزيــر الســابق ومستشــار رئيــس الــوزراء عيــى بــن عــي 

آل خليفــة يف قضيــة ألبا-ألكــوا
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http://mirror.no-ip.org/news/26163.html
http://mirror.no-ip.org/news/26163.html
http://mirror.no-ip.org/news/26175.html
http://mirror.no-ip.org/news/26175.html
http://mirror.no-ip.org/news/26166.html
http://mirror.no-ip.org/news/26166.html
http://mirror.no-ip.org/news/26176.html
http://mirror.no-ip.org/news/26164.html
http://mirror.no-ip.org/news/26185.html
http://mirror.no-ip.org/news/26167.html
http://mirror.no-ip.org/news/26186.html
http://mirror.no-ip.org/news/26189.html
http://mirror.no-ip.org/news/26189.html
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وزير الدفاع د يأمر بتعويض قتىل اإلمارات والبحرين يف اليمن

تعيني سفري البحرين السابق يف مرص أمينا عاما مساعدا بالجامعة العربية

بريطانيا تقول إنها تقوم بتدريب الرشطة وأجهزة األمن يف البحرين

البحريــن تطــرح عقــارات بـــ10 مليــارات دوالر يف معــرض بــديب تعــود ملكيــة حصــص 

كبــرية منهــا للعائلــة الحاكمــة

طريان الخليج البحرينية تستعد لرشاء 50 طائرة ايرباص

التعليم العايل يستدعي رئيس امللكية اإليرلندية للجراحة بعد ترسيب امتحانات

“الشالية” تجتمع بـ 120 ممثال عن املآتم لبحث احتياجاتها األمنية

ــم  ــان تدعمه ــوق اإلنس ــني لحق ــني 5 منتهك ــن ب ــد م ــك حم ــت: املل ــنطن بوس الواش

ــدة ــات املتح الوالي

وزيــر خارجيــة البحريــن: إيــران تحاربنــا بالكالشــينكوف والقنابــل واالتفــاق النــووي 

مل يشــمل تبعاتــه األخــرى
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http://mirror.no-ip.org/news/26193.html
http://mirror.no-ip.org/news/26208.html
http://mirror.no-ip.org/news/26194.html
http://mirror.no-ip.org/news/26209.html
http://mirror.no-ip.org/news/26209.html
http://mirror.no-ip.org/news/26209.html
http://mirror.no-ip.org/news/26197.html
http://mirror.no-ip.org/news/26197.html
http://mirror.no-ip.org/news/26212.html
http://mirror.no-ip.org/news/26199.html
http://mirror.no-ip.org/news/26199.html
http://mirror.no-ip.org/news/26216.html
http://mirror.no-ip.org/news/26216.html
http://mirror.no-ip.org/news/26216.html
http://mirror.no-ip.org/news/26215.html
http://mirror.no-ip.org/news/26215.html
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التســجيل اإللكــرتوين الســتالم التعويــض النقــدي مقابــل رفــع الدعــم عــن اللحــوم يف 

15 ســبتمرب

إغــالق مداخــل البــالد القديــم بعــد إعــالن “الداخليــة” عــن تفجــري اســتهدف مركــز 

رشطــة الخميــس

دورة الحياة تتعطل يف البحرين بعد إغالق الشباب الثوري عدداً من الشوارع

ــي يف حــرب اليمــن يتعالجــون يف مستشــفيات  ــش البحرين ــن الجي ــني م ــة مصاب مثاني

ســعودية

الحكومــة تريــد رصف 23 دينــاراً لــألرسة املكونــة مــن 7 أفــراد بديــالً عــن رفــع الدعــم 

عــن اللحــوم

إصابة عرشات املتظاهرين برصاص الشوزن

33 دولــة يف مجلــس حقــوق اإلنســان تطالــب حكومــة البحريــن بإجــراء حــوار وطنــي 

إلنهــاء األزمــة

ــدول زمنــي بشــأن  ــالم: رفــع الدعــم عــن اللحــوم يبــدأ أكتوبــر وال ج وزيــر اإلع

الكهربــاء واملــاء
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http://mirror.no-ip.org/news/26253.html
http://mirror.no-ip.org/news/26253.html
http://mirror.no-ip.org/news/26253.html
http://mirror.no-ip.org/news/26223.html
http://mirror.no-ip.org/news/26223.html
http://mirror.no-ip.org/news/26270.html
http://mirror.no-ip.org/news/26228.html
http://mirror.no-ip.org/news/26228.html
http://mirror.no-ip.org/news/26272.html
http://mirror.no-ip.org/news/26272.html
http://mirror.no-ip.org/news/26272.html
http://mirror.no-ip.org/news/26243.html
http://mirror.no-ip.org/news/26291.html
http://mirror.no-ip.org/news/26291.html
http://mirror.no-ip.org/news/26291.html
http://mirror.no-ip.org/news/26298.html
http://mirror.no-ip.org/news/26298.html
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البحرين تعترب بيان جنيف “أسلوب تشهري” وتشكو من إغفال معلوماتها

ــد اليديــن وبلبــاس الســجن: تأجيــل اســتئناف زعيــم املعارضــة  دخــل للمحكمــة مقيّ

حتــى 14 أكتوبــر املقبــل

يب يب يس: “قلق دويل” من اوضاع حقوق االنسان يف البحرين

الشــيخ عــي ســلان يف اتصــال هاتفــي بعــد جلســة محاكمتــه: ال تزيدنــا القيــود إال 

إرصاراً

تظاهرات عشية نظر محكمة االستئناف يف ُحكم أمني عام الوفاق

وزير الخارجية البحريني: نحن يف مواجهة مفتوحة مع إيران

فريق من األمم املتحدة يقول إن أمني عام الوفاق محتجز تعسفيا

ــام  ــري النظ ــج لتغي ــة الرتوي ــن تهم ــلان ع ــي س ــيخ ع ــة الش ــت بإدان ــة” طالب “النياب

ــوة بالق

البحرين: رئيس ديوان رئيس الوزراء يستقيل من منصبه
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http://mirror.no-ip.org/news/26304.html
http://mirror.no-ip.org/news/26319.html
http://mirror.no-ip.org/news/26319.html
http://mirror.no-ip.org/news/26319.html
http://mirror.no-ip.org/news/26309.html
http://mirror.no-ip.org/news/26327.html
http://mirror.no-ip.org/news/26327.html
http://mirror.no-ip.org/news/26311.html
http://mirror.no-ip.org/news/26343.html
http://mirror.no-ip.org/news/26313.html
http://mirror.no-ip.org/news/26345.html
http://mirror.no-ip.org/news/26345.html
http://mirror.no-ip.org/news/26372.html
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ملك البحرين يُشّكل حكومة مصغرة بعد لقائه ابنه ويل العهد

محكمة االستئناف تقر حكم وقف نشاط جمعية الوفاق

برتوفاك الربيطانية تفوز بعقد غاز بقيمة 100 مليون دوالر يف البحرين

وزارة العدل تعلن استمرار نشاط جمعية الوفاق

ــارة ملالينوســيك كانــت مقــررة  ــات سياســية إلغــاء زي ــغ فعالي ــة تبل الســفارة األمريكي

اليــوم

ــاع  ــة و “األوض ــأن الحكوم ــاور بش ــد للتش ــوزراء وويل العه ــس ال ــع برئي ــك يجتم املل

ــة” املالي

ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة: الســجل املــايل لـ”الوفــاق” نظيــف وال توجــد 

مالحظــات

تجديد حبس متهم باإلنضام لـ “داعش” 15 يوماً متهيداً إلحالته للمحكمة

املركــز األورويب للحقــوق الدســتورية يطالــب ســويرسا مبالحقــة املدعــي العــام 

البحرينــي “البوعينــني” خــالل تواجــده عــىل أراضيهــا
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مجلس الوزراء: بيان سويرسا غري منصف ويفتقد للمصداقية والحيادية

الســجن 10 ســنوات لـــ 9 متهمــني و3 ســنوات للعــارش يف قضيــة حــرق ســيارة مرشــح 

بلــدي بالــدراز

البحرين تسلمت مذكرة احتجاج من عان إثر قصف منزل سفريها

انطالق فعالية عالقات عامة تهدف لتلميع سمعة البحرين يف الواليات املتحدة

امللك يرتأس اجتاع مجلس العائلة املالكة يف غياب رئيس الوزراء

ــي  ــاعدات الت ــة املس ــا إىل مراجع ــة بالده ــو حكوم ــة تدع ــة بريطاني ــادات عالي اتح

ــن ــدم إىل البحري تق

عبداللهيان: إيران مستعدة لبذل جهود من أجل بدء حوار وطني يف البحرين

“الداخليــة” تتهــم إبراهيــم كرميــي بــإدارة حســاب “فريــج كرميــي” رغــم إقرارهــا بــأن 

الحســاب يــدار مــن الخــارج

ــة احتجاجــا عــىل  ــة واللبناني ــن تســتدعي القامئــني بأعــال الســفارتني اإليراني البحري

ــه ــايئ ونــرص الل ترصيحــات الخامن
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البحرين سجلت أعىل مستوى للدين بلغ 54 % من الناتج املحي اإلجايل

طلقات بالرصاص الحي عىل مسجد يقع غريب املنامة

فريق باألمم املتحدة يطلب من حكومة البحرين خطواتها ملنع االختفاء القرسي

مقــرر حريــة التجمــع يبــدي اســتعداده لزيــارة البحريــن ويطلــب معلومــات بشــأن 

30 حالــة انتهــاك

وزارة الداخليــة تقــول إنهــا قبضــت عــىل اثنــني مــن املالحقــني تتهمهــا باملشــاركة يف 

تفجــري ســرتة

إصابــة املعتقــل فاضــل يحيــى مبــرض الذئبــة الحمــراء وعائلتــه تطالــب باإلفــراج عنــه 

لتلقــي الرعايــة الصحيــة املناســبة

البحرين توقع اتفاقية مع كنيس يهودي لتحسني صورتها يف الواليات املتحدة

ــم  ــؤرشات الحك ــق م ــن وف ــون يف البحري ــيادة القان ــيايس وس ــل الس ــاض التمثي انخف

ــدويل ــك ال ــح للبن الصال

الســفارة الباكســتانية: 25 ألــف باكســتاين قدمــوا للبحريــن يف الخمــس ســنوات األخــرية 

غالبيتهــم يعملــون يف الرشطــة
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ــة أجنبيــة واإلقامــة غــري الرشعيــة ملديــر حســاب  ــة دول ــه تهــم إهان ــة”: توجي “النياب

“فريــج كرميــي”

حكومة البحرين املصغرة تُبرص النور أخرياً: استبعاد وزيَرين فقط

زعيم حزب العال الربيطاين يكيل االنتقادات للبحرين والسعودية

18 % فقط نسبة الشيعة يف التشكيلة الحكومية الجديدة

وزير الدفاع الربيطاين يلتقي امللك وقائد الجيش يف البحرين

“الداخليــة” تقــول إنهــا كشــفت مســتودعا تحــت األرض يحتــوي 1.5 طــن مــن 

املتفجــرات

ســفري أمريــكا يف جنيــف: مســتعدون إلقامــة برامــج تدريبيــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان 

يف البحريــن
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