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ــر 2015. أعلنــت أن  ــن رايتــس ووتــش، صــدر خــال نوفمب ــي هــام مــن منظمــة هيوم ــر دول تقري

التعذيــب فــي البحريــن ال يــزال هــو ســاح وزارة الداخليــة البحرينيــة فــي انتــزاع االعترافــات مــن 

المعتقليــن السياســيين. وجــاء عنــوان التقريــر الفتــا : هــذه دمــاء مــن لــم يتعــاون معنــا. وبدورهــا 

ــًا. هاجمــت الحكومــة التقريــر واعتبرتــه ُمضِل

وزيــر الخارجيــة األميركــي جــون كيــري أعلــن رغبــة حكومــة الواليــات المتحــدة بحــدوث مصالحــة 

بيــن الســلطة والمعارضــة فــي البحريــن، لكــن لــم يعقــب هــذا التصريــح أي تحــرك رســمي رغــم 

إعــان المعارضــة أنهــا مســتعدة للحــوار. مقابــل ذلــك أقــّرت الســلطة عبــر محكمــة التمييــز حكــم 

اإلعــدام فــي حــق الشــابين محمــد رمضــان وحســين موســى، األمــر الــذي ألقــى بظــال تزيــد قتامــة 

الوضــع.

التقريــر لــم يمنــع الحكومــة وأجهزتهــا األمنيــة مــن االســتمرار فــي سياســات التعذيــب الوحشــي 

للمعتقليــن، شــنت الســلطات األمنيــة حملــة اعتقــاالت واســعة فــي شــهر نوفمبــر طالــت العشــرات 

مــن المواطنيــن. تســربت الحقــا أنبــاء عــن أســاليب وحشــية فــي التعذيــب تعــرض لهــا المعتقلــون. 

الحكومــة ركــزت علــى اســتمرار التوتيــر  اإلعامــي مــع إيــران، عبــر تصريحــات تفيــد أن البحريــن 

علــي وشــك قطــع عاقتهــا مــع إيــران مــرة، وأخــرى عــن رغبــة المنامــة فــي الحــوار مــع االيرانييــن، 

ليعــود بعــد أيــام ليقــول أن الحــوار مــع إيــران مضيعــة للوقــت.

األميركيــــــــــون يتحدثـــــــــــون عــــــــــن مصالحـــــــة 
اإلعــــــــــــدام أحـــــــــــــكام  ُتقــــــــــــــّر  والســـــــلطة  
وتعتقــــل العشـــــرات وتزيــــــد وحشــــــية التعذيـــب
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مســؤول أمريــي يقــول إنــه ناقــش مــع ملــك البحريــن “حاميــة حقــوق 

اإلنســان”

ــازه  ــي النحي ــب األمم ــرر التعذي ــارة مق ــا زي ــام: رفضن ــن الع ــس األم رئي

ــن ــن البحري ــة ع ــكاره املغلوط وأف

ــاب  ــق االنتخ ــي يف ح ــعب البحرين ــب الش ــول إن مطل ــورة يق ــد الث مرش

ــي منطق

نائــب وزيــر الخارجيــة األمريــي يف حــوار املنامــة: نطالــب بإعطــاء 

مســاحة أكــر للمعارضــة يف البحريــن

اإلفراج املؤقت عن عائلة السنكيس للمشاركة يف تشييع والدتهم

إدانــة صاحــب موقــع بوابــة البحريــن الحكومــي يف قضيــة قــذف ونــر 

مــا ميــس كرامــة مرشــح نيــايب يف 2014

نيويــورك تاميــز: 70 عامــاً يف البحريــن بشــهادات مــزورة مــن جامعــات 

وهميــة

حمــد بــن عيــى يقــول إنــه يعتــز بــدور القبائــل التــي شــاركت يف “غــزو 

لبحرين” ا

البحرين: اعتقال العرات يف حملة اعتقاالت تعسفية واسعة
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http://mirror.no-ip.org/news/27284.html
http://mirror.no-ip.org/news/27284.html
http://mirror.no-ip.org/news/27295.html
http://mirror.no-ip.org/news/27295.html
http://mirror.no-ip.org/news/27283.html
http://mirror.no-ip.org/news/27283.html
http://mirror.no-ip.org/news/27296.html
http://mirror.no-ip.org/news/27296.html
http://mirror.no-ip.org/news/27287.html
http://mirror.no-ip.org/news/27297.html
http://mirror.no-ip.org/news/27297.html
http://mirror.no-ip.org/news/27297.html
http://mirror.no-ip.org/news/27293.html
http://mirror.no-ip.org/news/27293.html
http://mirror.no-ip.org/news/27293.html
http://mirror.no-ip.org/news/27303.html
http://mirror.no-ip.org/news/27303.html
http://mirror.no-ip.org/news/27327.html
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ــه  ــر “داعــش” ملحاولت ــه البنعــي شــقيق ُمنظّ الســجن 3 ســنوات لعبدالل

الســفر بجــواز صديقــه

ــة  ــاء عملي ــع أثن ــق الراب ــن الطاب ــقوطه م ــد س ــاش بع ــاب لإلنع ــل ش نق

ــه اعتقال

ــبوع  ــلمية يف األس ــرة س ــفياً و32 مس ــاالً تعس ــن: 17 اعتق ــز البحري مرك

ــر ــن أكتوب ــع م الراب

قالــوا إن اعرتافاتهــم انتزعــت تحــت التعذيــب: املؤبــد وســحب الجنســية 

عــن 5 متهمــن بالتخابــر مــع إيــران

البحرين متنع تجمعا أمام بيت األمم املتحدة دعام لفلسطن

ــا  ــيعياً هدمته ــجداً ش ــة 13 مس ــلمت للجعفري ــا س ــول إنه ــدل” تق “الع

الســلطات يف 2011

وزارة الداخليــة تقــول إنهــا قبضــت عــى 47 شــخصا مــن أخطــر العنــارص 

اإلرهابيــة

التحقيق الخاصة: 15 شكوى بالتعذيب وإساءة املعاملة يف أكتوبر

الداخلية: تفجر استهدف دورية أمنية دون وقوع إصابات
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http://mirror.no-ip.org/news/27332.html
http://mirror.no-ip.org/news/27332.html
http://mirror.no-ip.org/news/27332.html
http://mirror.no-ip.org/news/27343.html
http://mirror.no-ip.org/news/27343.html
http://mirror.no-ip.org/news/27334.html
http://mirror.no-ip.org/news/27334.html
http://mirror.no-ip.org/news/27334.html
http://mirror.no-ip.org/news/27360.html
http://mirror.no-ip.org/news/27360.html
http://mirror.no-ip.org/news/27360.html
http://mirror.no-ip.org/news/27341.html
http://mirror.no-ip.org/news/27378.html
http://mirror.no-ip.org/news/27378.html
http://mirror.no-ip.org/news/27378.html
http://mirror.no-ip.org/news/27378.html
http://mirror.no-ip.org/news/27342.html
http://mirror.no-ip.org/news/27342.html
http://mirror.no-ip.org/news/27342.html
http://mirror.no-ip.org/news/27381.html
http://mirror.no-ip.org/news/27381.html
http://mirror.no-ip.org/news/27395.html
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ــة ضــد الشــيخ عــي  ــة: يجــب إســقاط التهــم املوجه ــة األمريكي الخارجي

ســلامن

ــييع  ــاركة يف تش ــداد للمش ــل املق ــيخ عبدالجلي ــن الش ــاً ع ــراج مؤقت اإلف

ــقيقه ش

فريــق االعتقــال التعســفي باألمــم املتحــدة: الشــيخ عــي ســلامن معتقــل 

تعســفياً ويجــب إطــاق رساحــه فــوراً

ــن  ــيوين” ل ــر “بس ــا تقري ــلطات يف 2011 وذكره ــا الس ــاجد هدمته 3 مس

ــاد بناؤهــا يُع

األمــن يداهــم مــزارع العكــر... وأنبــاء تتحــدث عــن هــدم ســور “مزرعــة 

املــا”

اســتمرار الحملــة األمنيــة التــي تقودهــا الداخليــة منــذ أســبوع واعتقــال 

5 مواطنــن فجــر اليــوم

صحيفة سعودية: البحرين تتجه لقطع عاقتها مع إيران

ــدرب  ــن بتهمــة الت ــن اثن الســجن 10 ســنوات وإســقاط جنســية بحريني

مــع “الحشــد الشــعبي”
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http://mirror.no-ip.org/news/27396.html
http://mirror.no-ip.org/news/27396.html
http://mirror.no-ip.org/news/27425.html
http://mirror.no-ip.org/news/27425.html
http://mirror.no-ip.org/news/27397.html
http://mirror.no-ip.org/news/27397.html
http://mirror.no-ip.org/news/27426.html
http://mirror.no-ip.org/news/27426.html
http://mirror.no-ip.org/news/27426.html
http://mirror.no-ip.org/news/27412.html
http://mirror.no-ip.org/news/27412.html
http://mirror.no-ip.org/news/27432.html
http://mirror.no-ip.org/news/27432.html
http://mirror.no-ip.org/news/27432.html
http://mirror.no-ip.org/news/27418.html
http://mirror.no-ip.org/news/27440.html
http://mirror.no-ip.org/news/27440.html
http://mirror.no-ip.org/news/27440.html
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“البحرينية لحقوق اإلنسان”: 49 معتقا يف األسبوع األخر من أكتوبر

حكم قضايئ بحق 3 مصورين يصل للسجن 10 سنوات

ــران وال نرفــض أي حــوار  ــة البحرينــي: ال نضمــر الــر إلي ــر الخارجي وزي

ــؤدي إىل انفــراج يف العاقــات جــدي ي

تأجيل محاكمة الشيخ عي سلامن حتى 14 ديسمر املقبل

مفتشية السجون الريطانية تقيم ورشة يف البحرين

وزيــر بريطــاين: أعلنــا إنشــاء قاعــدة دامئــة يف البحريــن وســننهي مراجعــة 

اســرتاتيجيتنا الدفاعيــة قريبــاً

البحرين: حبس قيادي يف املعارضة سنتن

وزيــرة مرصيــة تقــول إن البحريــن مل تــرصف رواتــب املعلمــن املرصيــن 

الُجــدد

الحكومــة ترفــض مقرتحــاً نيابيــاً بنقــل ملكيــة األرايض الحكوميــة الصالحــة 

لبنــاء وحــدات إســكانية إىل وزارة اإلســكان
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http://mirror.no-ip.org/news/27441.html
http://mirror.no-ip.org/news/27441.html
http://mirror.no-ip.org/news/27482.html
http://mirror.no-ip.org/news/27482.html
http://mirror.no-ip.org/news/27451.html
http://mirror.no-ip.org/news/27451.html
http://mirror.no-ip.org/news/27492.html
http://mirror.no-ip.org/news/27492.html
http://mirror.no-ip.org/news/27461.html
http://mirror.no-ip.org/news/27496.html
http://mirror.no-ip.org/news/27496.html
http://mirror.no-ip.org/news/27472.html
http://mirror.no-ip.org/news/27508.html
http://mirror.no-ip.org/news/27508.html
http://mirror.no-ip.org/news/27527.html
http://mirror.no-ip.org/news/27527.html
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ــة  ــاء جامع ــط إلنش ــن مخط ــف ع ــتانية يكش ــفارة الباكس ــار الس مستش

باكســتانية يف البحريــن

“التمييــز” تقــي بإعــدام محمــد رمضــان وحســن مــوىس املتهَمــن بقتــل 

رشطــي يف الديــر وقــرار التنفيــذ بيــد “امللــك”

“قواعــد العشــق األربعــون” ممنوعــة يف ســجون البحريــن واعتقــال شــاب 

عــى بــاب “جــّو املركــزي”

التحقيق الخاصة: ال وجه لدعوى نزيهة سعيد بتعرضها للتعذيب

ــاً اتهمــوا بـــ 6 تفجــرات مل  الســجن املؤبــد وإســقاط جنســية 12 بحريني

ميــت فيهــا أحــد

ــع  ــّري م ــع بحــق االتصــال ال ــف ال يتمت ــم رشي ــو: إبراهي ــة العف منظم

ــه محامي

ــران يف ظــل هــذه الظــروف  ــع إي ــي: الحــوار م ــة البحرين ــر الخارجي وزي

ــت” ــة للوق “مضيع

ــم  ــم الســلفي عبدالحلي ــت تقدي ــة أثبت ــة تقــول إن األدل محكمــة بحريني

مــراد الدعــم املســلح للمعارضــة الســورية

ــبة يف  ــى نس ــن األع ــة: البحري ــات الجنائي ــاث السياس ــد أبح ــر ملعه تقري

ــط ــرق األوس ــجناء بال ــدد الس ع

15

16

14

17

18

http://mirror.no-ip.org/news/27530.html
http://mirror.no-ip.org/news/27530.html
http://mirror.no-ip.org/news/27556.html
http://mirror.no-ip.org/news/27556.html
http://mirror.no-ip.org/news/27538.html
http://mirror.no-ip.org/news/27538.html
http://mirror.no-ip.org/news/27561.html
http://mirror.no-ip.org/news/27539.html
http://mirror.no-ip.org/news/27539.html
http://mirror.no-ip.org/news/27539.html
http://mirror.no-ip.org/news/27576.html
http://mirror.no-ip.org/news/27576.html
http://mirror.no-ip.org/news/27550.html
http://mirror.no-ip.org/news/27550.html
http://mirror.no-ip.org/news/27583.html
http://mirror.no-ip.org/news/27583.html
http://mirror.no-ip.org/news/27593.html
http://mirror.no-ip.org/news/27593.html
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الســفر الريطــاين: وزيــر الداخليــة أطلعنــي عــى حــوادث محــددة 

لبحرينيــن يف لنــدن

اللجنــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان: البحريــن تصــدر أحــكام اإلعــدام دون 

مســوغ قانــوين

توظيف دفعة جديدة من املعلمن الوافدين

رمــوز معارضــون معتقلــون يدعــون العــامل للوقــوف ضــد إرهــاب الدولــة 

يف البحريــن

خليفــة بــن ســلامن يجــري تعديــات عــى قانــون الخدمــة املدنيــة: يجــوز 

إيقــاف املوظــف عــن العمــل إذا أحيــل للتحقيــق أو أثنــاء محاكمتــه

السجن سنة للمغرد “بوخميس” بتهمة سب صحايف

قصابــو املحــرق يعــودون لتــداول اللحــوم بعــد 49 يومــاً مــن اإلرضاب دون 

ــة تذكر نتيج

ب

80 عضــوا يف الرملــان األورويب يدعــون ملــك البحريــن لرفــع حظــر الســفر 

عــن نبيــل رجــب
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احتياطي األجيال القادمة بلغ 412 مليون دوالر يف 2013

منظمــة مراســلون بــا حــدود تطالــب البحريــن إنصــاف الصحافيــة نزيهــة 

سعيد

ــان يف  ــوق اإلنس ــا حق ــن قضاي ــث ع ــن يف الحدي ــنا خجول ــنطن: لس واش

ــن البحري

منظامت حقوقية: البحرين قتلت 10 أطفال واعتقلت 1500 آخرين

بريطانيــا قلقــة مــن تثبيــت عقوبــة اإلعــدام بحــق محمــد رمضان وحســن 

ىس مو

“صنقور” ينتقد توظيف الحكومة السيايس لإلرهاب وابتزاز املعارضة

100 طفل تم اعتقالهم يف شهر نوفمر حتى اآلن

ــة  ــن للنياب ــة معتقل ــوء معامل ــة س ــت قضي ــا أحال ــول إنه ــة تق الداخلي

ــن ــة املتورط ــن الرط ــدداً م ــت ع وأوقف

وزيــر العمــل: أكــر مــن 466 ألــف أجنبــي يعملــون يف “الخــاص” مقابــل 

89 ألــف بحرينــي
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ســلطات البحريــن تحــرم ابنــة الشــيخ عــي ســلامن مــن الحصــول عــى 

جنســية

متهمــو رسايــا األشــرت: تعرضنــا للتعذيــب إلجبارنــا عــى االعــرتاف ... 

وأحدهــم: أدرس يف الهنــد منــذ 2012

بدء محاكمة 14 متهامً يف قضية “رسايا األشرت” وفق قانون االرهاب

“الريجــاين” يدعــو إىل تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة يف البحريــن “إلنهاء 

الــرصاع بشــكل رسيع”

أرقــام رســمية: منــو العــامل األجانــب 9 أضعــاف منــو البحرينيــن يف 

القطــاع الخــاص

إسقاط جنسية 13 محتجا تتهمهم السلطات بتشكيل خلية إرهابية

هيومــن رايتــس ووتــش تصــدر تقريــراً عــن التعذيــب يف البحريــن: هــذه 

دمــاء مــن ال يتعاونــون

ــر هيومــن رايتــس  ــر اإلعــام يقــول إن تقري يف أول رد فعــل رســمي: وزي

ووتــش “مضلــل”

مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان: اعتقــال 25 مواطنــاً يف األســبوع الثالــث 

مــن شــهر نوفمــر
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وزيــر األمــن الريطــاين يســتقبل نظــره البحرينــي: مســتمرون يف التعــاون 

مــع املنامــة يف مجــال “التدريــب ومكافحــة اإلرهــاب”

خامنئــي: األقليــة الظاملــة تُقــدم عــى إهانــة مقدســات األكريــة يف 

البحريــن

وزيــر الداخليــة: واجهنــا يف 2011 “فــوىض خاقــة” ولنــدن الزالــت قاعــدة 

ــاط املحرضن لنش

النائــب العــام ال يهتــم بانتقــادات املنظــامت الدوليــة: مســتمرون يف 

ــل ــام قي ــا مه عملن

210 بحرينين أسقطت جنسياتهم منذ 2011

زعيــم املعارضــة يدعــو “العــامل الحــر” للتعامــل مــع البحريــن عــى أســاس 

الحقائــق الــواردة يف تقريــر هيومــن رايتــس ووتــش

البحرينيــة لحقــوق اإلنســان: 27 اعتقــاال تعســفياً و32 مســرة ســلمية يف 

األســبوع الثالــث مــن نوفمــر

خليفة بن سلامن يجري فحوصات طبية

“خارجيــة” النــواب متــرر تعديــات قانــون “اإلرهــاب” رغــم طعــن 

املــواد “التريعيــة” يف دســتورية بعــض 
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ــد  ــوري عن ــج الث ــئ الوه ــن تطف ــاالت ل ــدري: االعتق ــار الص ــم التي زعي

الشــعب البحرينــي

مسؤول بريطاين يبحث التنسيق األمني مع البحرين

الخارجيــة البحرينيــة تقــول إنهــا اســتدعت القائــم بأعــامل الســفارة 

اإليرانيــة لاحتجــاج عــى ترصيحــات خامنئــي

“ألبا” تفكر يف تريح 300 عامل مقابل عروض مالية

ــون أموالهــم للخــارج مــع اســتمرار األزمــة  ــن: رجــال أعــامل ينقل البحري

السياســية

الســجن 15 عامــاً ملتهــم بإطــاق النــار عــى رشطــة واالنضــامم لـــ “رسايــا 

املختــار”

متهــم بتشــكيل تنظيــم إرهــايب: تعرضــت للتعذيــب والتهديــد باالعتــداء 

عــى عائلتــي

400 عاطل يف التخصصات الطبية مسجلون لدى وزراة العمل

ــات  ــن “الفحوص ــام م ــد 4 أي ــفى بع ــادر املستش ــلامن يغ ــن س ــة ب خليف

ــة” الطبي
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