


أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2015أحداث ووقائع شهر أكتوبر 2014

2

دخــل شــهر أكتوبــر 2015، علــى وقــع تطبيــق قــرار الحكومــة رفــع الدعــم عــن اللحــوم، لجــأت وزارة 

الداخليــة لتغطيــة أعيــن الشــعب عــن العجــز الحكومــي، إلــى رفــع وتيــرة العــداء مــع الجمهوريــة 

االســالمية اإليرانيــة وشــن حمــالت إعالميــة ضدهــا.

فقــد أعلنــت الدولــة أنهــا قبضــت علــى مجموعــة مواطنيــن قالــت إنهــم امتلكــوا مخزنــا بــه متفجرات 

خطيــرة فــي منطقــة النويــدرات، لتعلــن بعدهــا عــن طــرد الرجــل الثانــي فــي الســفارة اإليرانيــة فــي 

المنامــة يتبعــه تصعيــد إعالمــي، كذلــك خصــص وزيــر الخارجيــة البحرينــي جــزءًا مــن خطابــه أمــام 

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي نيويــورك لمهاجمــة إيران.

البريطانيــون مــن جهتهــم زادوا دعمهــم إلــى النظــام وجرائمــه إلــى الحــد األقصــى، ولتبريــر 

هــذا الدعــم، صــرح الســفير البريطانــي الجديــد لــدى المنامــة قائــاًل »إن البحريــن تواجــه أخطــارًا 

إرهابيــة«. وبعــد أيــام مــن هــذا التصريــح، حضــر كبيــر مستشــاري وزارة الدفــاع البريطانيــة والتقــى 

بقائــد الجيــش، وكان الفتــا حضــور رئيــس األمــن العــام طــارق الحســن، مــا يعنــي وجــود نقــاش 

أمنــي حــول ملــف داخلــي فــي هــذا اللقــاء.

وفــي ضــوء التصعيــد الحكومــي، مــررت محكمــة التمييــز حكــم اإلعــدام بحــق شــابين تــم اتهامهما 

بقتــل شــرطي فــي منطقــة الدير.

ــة إنشــاء فــرع  ومــن جانــب آخــر أعلنــت البحريــن بشــكل رســمي أنهــا تقاضــي 24 متهمــا بمحاول

ــون مــن داعــش مقتــل البحرينــي  ــن مقرب ــن. وفــي اإلطــار نفســه أعل لتنظيــم داعــش فــي البحري

ــح تنظيــم داعــش فــي مدينــة الرمــادي العراقيــة. ــه لصال ــد المناعــي خــالل قتال خال

تصعيـد أمنـي أعقب قـرار رفع الدعم عـن اللحوم
وانخـــراط بريطانـــي كامل في دعـــم النظام

جدول األحداث
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املعارضــة تنتقــد التشــكيل الحكومــي الجديــد وتدعــو لحكومــة تعكــس 

النســيج الوطنــي

االستعداد لدمج 10 جهات حكومية وخفض املرصوفات املتكررة

ــوة باملقشــع  ــة انفجــار عب الســجن 10 ســنوات لعــرة متهمــن يف واقع

ــاً وســنة آلخــر أخفــى مطلوب

سوق اللحم بال لحم يف يوم رفع الدعم األول

خليفة بن سلامن: دمج املؤسسات والهيئات الحكومية سيستمر

الفرنســية: البحريــن تســتدعي ســفريها مــن طهــران وتطــرد القائــم 

باألعــامل اإليــراين

رويرتز: البحرين تعلن الكشف عن مصنع ضخم لتصنيع القنابل

ــم  ــام األم ــن ع ــران ألم ــد إي ــمية ض ــكوى رس ــدم ش ــة يق ــر الخارجي وزي

ــدة املتح

إيران تطرد الرجل الثاين يف سفارة البحرين بطهران
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http://mirror.no-ip.org/news/26612.html
http://mirror.no-ip.org/news/26612.html
http://mirror.no-ip.org/news/26631.html
http://mirror.no-ip.org/news/26631.html
http://mirror.no-ip.org/news/26615.html
http://mirror.no-ip.org/news/26615.html
http://mirror.no-ip.org/news/26615.html
http://mirror.no-ip.org/news/26636.html
http://mirror.no-ip.org/news/26618.html
http://mirror.no-ip.org/news/26653.html
http://mirror.no-ip.org/news/26653.html
http://mirror.no-ip.org/news/26619.html
http://mirror.no-ip.org/news/26671.html
http://mirror.no-ip.org/news/26671.html
http://mirror.no-ip.org/news/26672.html
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وزيــر الخارجيــة يهاجــم إيــران يف كلمتــه أمــام األمــم املتحــدة ويتهمهــا 

ــتقرار” بـ”زعزعة االس

امللك يعيد تعين لواء يف هيئة تنظيم االتصاالت

رئيــس بلــدي الجنوبيــة: خفــض ميزانيــة البلديــات 15 و20 باملئــة للعامــن 

الجــاري واملقبــل ضمــن سياســات التقشــف

الســفري الربيطــاين الجديــد لــدى لقائــه رئيــس الــوزراء: البحريــن تواجــه 

“أخطــار إرهابيــة”

ــور عــي  ــة بإطــالق رساح الدكت ــة للمطالب عريضــة ملنظمــة العفــو الدولي

العكــري

أزمــة اللحــوم تتفاقــم: قصابــو املنامــة ميتنعــون عــن التــداول غــداً بســبب 

الخســائر وســوق املحــرق للحــوم ُمغلقــة لليــوم الخامــس

ــالح وزارة  ــى اص ــؤرشاً ع ــس م ــوين وييت ــا تيم ــرب توظيفه ــة تعت الحكوم

ــجون ــي يف الس ــرتف بـــ 2700 بحرين ــة وتع الداخلي

“مركز البحرين”: اعتقال 16 مواطنا والحكم عى 44 آخرين يف أسبوع

مجلس الوزراء يقر دمج جهات حكومية لتخفيض النفقات
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http://mirror.no-ip.org/news/26678.html
http://mirror.no-ip.org/news/26678.html
http://mirror.no-ip.org/news/26710.html
http://mirror.no-ip.org/news/26680.html
http://mirror.no-ip.org/news/26680.html
http://mirror.no-ip.org/news/26680.html
http://mirror.no-ip.org/news/26723.html
http://mirror.no-ip.org/news/26723.html
http://mirror.no-ip.org/news/26699.html
http://mirror.no-ip.org/news/26699.html
http://mirror.no-ip.org/news/26725.html
http://mirror.no-ip.org/news/26725.html
http://mirror.no-ip.org/news/26704.html
http://mirror.no-ip.org/news/26704.html
http://mirror.no-ip.org/news/26704.html
http://mirror.no-ip.org/news/26729.html
http://mirror.no-ip.org/news/26729.html
http://mirror.no-ip.org/news/26740.html
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“التمييــز” ترفــض طلــب وقــف تنفيــذ ُحكــم اإلعــدام بحــق متهَمــن بقتــل 

رشطــي يف الديــر

ملك البحرين يستقبل قوات عائدة من اليمن يتقدمها نجاله

خفــض النفقــات يطــال 400 طبيــب: خصومــات مــن الرواتــب تصــل لـــ 

ــار 800 دين

ــن  ــس األم ــش ورئي ــد الجي ــزور قائ ــاين ي ــاع الربيط ــاري الدف ــري مستش كب

العــام

األعى للشئون اإلسالمية يُحّذر من “تسييس” الشعائر الحسينية

ــة  ــّدل العقوب ــل” وتُع ــق “الطوي ــدام بح ــم اإلع ــي حك ــتئناف” تلغ “االس

ــي” ــي “املري ــل الرط ــة مقت ــد يف قضي ــجن املؤب للس

قصابــو املنامــة يتعرضــون للتهديــد: اســتمرار اإلرضاب ســيعرضكم إلغــالق 

املحــالت وســحب الســجالت

نرصاللــه يقــول إن دوال نصحــت املعارضــة البحرينيــة بالتفــاوض مــع 

الســعودية مبــارشة

ابنا امللك يقوالن إنهام شاركا يف تحرير مأرب واستعادة باب املندب
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http://mirror.no-ip.org/news/26746.html
http://mirror.no-ip.org/news/26746.html
http://mirror.no-ip.org/news/26795.html
http://mirror.no-ip.org/news/26763.html
http://mirror.no-ip.org/news/26763.html
http://mirror.no-ip.org/news/26763.html
http://mirror.no-ip.org/news/26763.html
http://mirror.no-ip.org/news/26800.html
http://mirror.no-ip.org/news/26800.html
http://mirror.no-ip.org/news/26775.html
http://mirror.no-ip.org/news/26803.html
http://mirror.no-ip.org/news/26803.html
http://mirror.no-ip.org/news/26778.html
http://mirror.no-ip.org/news/26778.html
http://mirror.no-ip.org/news/26821.html
http://mirror.no-ip.org/news/26821.html
http://mirror.no-ip.org/news/26822.html
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ــام إىل 10  ــن الع ــقف الدي ــع س ــتعد لرف ــة تس ــة: الحكوم ــة محلي صحيف

ــار ــارات دين ملي

وزارة الداخليــة تعلــن قدرتهــا عــى مراقبــة الرســائل الصوتيــة والكتابيــة 

عــى الواتــس أب والفايــرب والتانغــو

األســطول األمريــي الخامــس يخــي منطقــة الخليــج مــن حامــالت 

الطائــرات

وزيــر الرتبيــة: إدراج “إنجــازات” األجهــزة األمنيــة ضمــن املناهج الدراســية 

البحرين يف 

“صنقــور”: متزيــق ونــزع الشــعارات واألعــالم الحســينية اســتفزاز وامتهــان 

ملشــاعر املواطنــن

ــاع  ــة: ارتف ــة االقتصادي ــن األزم ــاق ع ــدوة بالوف ــل يف ن ــل خلي عبدالجلي

ــا ــيطرة عليه ــن الس ــتويات ال ميك ــل إىل مس ــد يص ــام ق ــن الع الدي

املقاطعــة الشــعبية تجــرب رشكــة املــوايش عــى إعــدام 300 ذبيحــة ُمــربَّدة 

والتخلــص مــن أغنــام نفقــت

امللك يعّن القايض عيىس الكعبي عضوا باملحكمة الدستورية!

استمرار نقص املعلمن يف مدارس حكومية بالبحرين

9

10

11

12

13

http://mirror.no-ip.org/news/26830.html
http://mirror.no-ip.org/news/26830.html
http://mirror.no-ip.org/news/26830.html
http://mirror.no-ip.org/news/26871.html
http://mirror.no-ip.org/news/26871.html
http://mirror.no-ip.org/news/26851.html
http://mirror.no-ip.org/news/26851.html
http://mirror.no-ip.org/news/26879.html
http://mirror.no-ip.org/news/26879.html
http://mirror.no-ip.org/news/26854.html
http://mirror.no-ip.org/news/26854.html
http://mirror.no-ip.org/news/26883.html
http://mirror.no-ip.org/news/26883.html
http://mirror.no-ip.org/news/26870.html
http://mirror.no-ip.org/news/26870.html
http://mirror.no-ip.org/news/26870.html
http://mirror.no-ip.org/news/26897.html
http://mirror.no-ip.org/news/26901.html
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رئيــس الوطنيــة للحقــوق: مليــون دينــار ميزانيــة املؤسســة وترشــيد 

النفقــات لــن يؤثــر عــى مشــاركاتنا الخارجيــة

الســجن 10 ســنوات ملطلــوب قــاوم الرطــة أثنــاء إلقــاء القبــض عليــه يف 

دمســتان واتهامــه بحيــازة ســالح نــاري

الشــمالوي يقــول إن هيئــة الدفــاع مل متكــن مــن مناقشــة خطــة الدفــاع 

مــع الشــيخ عــي ســلامن

“الرتبيــة” تنفــي وجــود نقــص لديهــا يف املعلمــن وتوّجــه املــدارس لرفــع 

اســتامرة “طلــب معلــم”

ــف  ــة الكونجــرس بوق ــون عريضــة ملطالب ــرييك يوقع ــف مواطــن أم 15 أل

ــن ــع األســلحة للبحري بي

تقريــر فصــي للوفــاق: 188 حالــة تعذيــب يف 6 أشــهر... وأحــكام بالســجن 

سنة  2783

“املوايش” تخفض سعر اللحوم املربدة 250 فلساً

ــرتيها  ــل ... سنش ــن إرسائي ــة م ــة الحديدي ــي رشاء القب ــالم ينف ــر اإلع وزي

ــكا مــن أمري

ــة” يف  ــامل “إرهابي ــباً ألي أع ــة تحس ــمنتية يف العاصم ــز إس ــع حواج وض

ــوراء عاش
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http://mirror.no-ip.org/news/26905.html
http://mirror.no-ip.org/news/26905.html
http://mirror.no-ip.org/news/26939.html
http://mirror.no-ip.org/news/26939.html
http://mirror.no-ip.org/news/26939.html
http://mirror.no-ip.org/news/26913.html
http://mirror.no-ip.org/news/26913.html
http://mirror.no-ip.org/news/26942.html
http://mirror.no-ip.org/news/26942.html
http://mirror.no-ip.org/news/26924.html
http://mirror.no-ip.org/news/26924.html
http://mirror.no-ip.org/news/26924.html
http://mirror.no-ip.org/news/26955.html
http://mirror.no-ip.org/news/26955.html
http://mirror.no-ip.org/news/26955.html
http://mirror.no-ip.org/news/26955.html
http://mirror.no-ip.org/news/26938.html
http://mirror.no-ip.org/news/26938.html
http://mirror.no-ip.org/news/26958.html
http://mirror.no-ip.org/news/26958.html
http://mirror.no-ip.org/news/26963.html
http://mirror.no-ip.org/news/26963.html
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“الصحة”: إغالق 4 مختربات وتوجه إلغالق املزيد لتقليل املرصوفات

ــك  ــة”: منتل ــار و”الجعفري ــة ودمســتان إلطــالق ن تعــرض مأمتــن يف الهمل

ــداء ــو” ملنفــذي االعت “فيدي

تراجع اإلقبال عى اللحوم يف البحرين بنسبة 88%

ــة تتلقــى  يف اليــوم العاملــي للقضــاء عــى الفقــر: 116 ألــف أرسة بحريني

الدعــم مــن وزارة العمــل والتنميــة

ــن  ــن والبحري ــعودي لليم ــالل الس ــه: االحت ــزب الل ــام ح ــن ع ــب أم نائ

ــيُهزم س

ســفارة البحريــن يف بريطانيــا: نتفــاوض مــع واشــنطن حــول القبــة 

الحديديــة

ــع  ــف الجــئ ســوري يعيشــون م ــا تســتضيف 30 أل ــول إنه ــن تق البحري

ــم أقربائه

ــلمت 11  ــا تس ــول إنه ــة تق ــاف الجعفري ــة: األوق ــاجد املهدم ــف املس مل

ــا رســمياً ــداً الفتتاحه مســجداً متهي

بحريــن ووتــش: كشــفنا محــاوالت الخرتاقــات إلكرتونيــة جديــدة لنشــطاء 

بحرينيــن يف الخــارج
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الغارديــان: ترشــح ســلامن بــن إبراهيــم آل خليفــة لــرتؤس الفيفــا وســط 

مزاعــم مبشــاركته يف حملــة قمــع الّرياضيــن يف البحريــن

محافــظ العاصمــة: زيــادة رجــال األمــن املســلحن يف املنامــة وتواجــد لهــم 

داخــل املآتــم بعــد الحــوادث اإلرهابيــة األســبوع املــايض

“الخارجيــة”: ســحبنا ســفرينا مــن طهــران احتجاجــاً عــى تدخــالت إيــران 

ومل نغلــق الســفارة

ــام إىل 10  ــن الع ــع الدي ــون لرف ــوماً بقان ــان مرس ــلّم الربمل ــة تس الحكوم

ــار ــارات دين ملي

تأجيــل قضيــة املســقطة جنســيته كرميــي و9 آخريــن حتــى 7 ديســمرب لـــ 

“جلــب األمــر امللــي”

الجعفريــة تنتقــد نــزع الســلطات األمنيــة لالفتــات وأعــالم عاشــوراء 

ــه ــق علي ــا اتف ــالف مل ــدث خ ــا ح ــد: م وتؤك

وزير الداخلية يلغي سحب جوازات السفر األجنبية من املتجنسن

ــة  ــر الخارجي ــع وزي ــات رصيحــة م ــه أجــرى مباحث ــول إن ــان يق عبداللهي

ــن الربيطــاين حــول البحري

الفرنســية: تخفيــض حكــم الســجن عــى ناشــطة بحرينيــة مزقــت صــورة 

امللــك مــن ثــالث ســنوات إىل ســنة واحــدة
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رويــرتز: البحريــن تتهــم 24 شــخصا مبحاولــة إنشــاء فــرع لتنظيــم “الدولــة 

ــالمية” فيها اإلس

ــري ســلامن آل  ــون وراء تأخ ــد تك ــة ق ــوط منظــامت حقوقي ــفري: ضغ الس

خليفــه ترشــحه لرئاســة الـ”فيفــا”

املونيتــور: الواليــات املتحــدة تهــدد البحريــن بنقــل األســطول الخامــس إىل 

أماكــن أخــرى يف املنطقــة

رئيس الوزراء البحريني يف السعودية بحثا عن مزيد من الدعم املايل

ــن  ــادح م ــأ ف ــلامن خط ــي س ــيخ ع ــال الش ــتمرار اعتق ــان: اس عبداللهي

ــة ــع املعارض ــي م ــوار وطن ــل يف ح ــام والح النظ

صحيفة محلية: سلامن بن إبراهيم قدم أوراق ترشحه لرئاسة الفيفا

البحريــن يجتمــع مبســئولن يف “الجيــش” لبحــث “اســتمرار”  ملــك 

مشــاركة بــالده يف الحــرب عــى اليمــن

ألبــا توقــف جميــع الرتقيــات وتغلــق خدمــات الحاســوب لـــ 400 عامــل 

بداعــي تقليــل التكلفــة

ــة  ــح لرئاس ــيوي يرتش ــاد اآلس ــس االتح ــم رئي ــن إبراهي ــلامن ب ــرتز: س روي

ــا الفيف
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ــات  ــة ملطالب ــه ترشــح لرئاســة »FIFA” تلبي ــول إن ــة يق ســلامن آل خليف

ــة ــدم العاملي ــرة الق أرسة ك

تنظيــم “داعــش” اإلرهــايب يعلــن مقتــل البحرينــي خالــد املناعــي مبدينــة 

الرمــادي

أ ف ب: سلامن بن إبراهيم: “أكاذيب سيئة تريد تشويه ترشيحي”

الداخليــة الســعودية: 11 موقوفــاً بحرينيــاً عــى ذمــة قضايــا إرهابيــة يف 

اململكــة

الصحــايف نيكــوالس كريســتوف: البحريــن رفضــت منحــي تأشــرية لحضــور 

“حــوار املنامــة”

الغارديــان : وثيقــة للحكومــة البحرينيــة يف 2011 تناقــض ادعاءات ســلامن 

آل خليفــة بعــدم تورطــه يف انتهــاكات حقوق اإلنســان

فريــدوم هــاوس يف تقريرهــا عــن حريــة اإلنرتنــت: البحريــن تالحــق 

مســتخدمي تويــرت بجيــش مــن الحســابات

الســجن 10 ســنوات لعــادل فليفــل وغرامــة 500 دينــار يف قضيــة حيــازة 

أســلحة

املحكمة تربئ الغرسة و4 آخرين من حيازة أسلحة
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ــكرية  ــدة العس ــاس للقاع ــر األس ــع حج ــاين يض ــة الربيط ــر الخارجي وزي

الربيطانيــة يف البحريــن

ــن  ــل دي ــتدعاء 13 رج ــوراء: اس ــاكات عاش ــق انته ــن يوثّ ــدى البحري منت

ــة ــة بحريني ــورائية يف 17 منطق ــر عاش ــة مظاه ــيعي وإزال ش

الغارديــان: البحريــن ضمــن دول عربيــة تشــكل خطــراً عــى أمــن الــرق 

األوســط بســبب “الفســاد العســكري”

ــووي  ــق الن ــابق يف الفري ــو س ــرية لعض ــدار تأش ــن إص ــع ع ــن متتن البحري

ــة ــوار املنام ــاركة يف ح ــي للمش ــراين دع اإلي

ــن تعرضــه  ــالين خشــية م ــق مســجد الســيد هاشــم التوب الســلطات تغل

ــداء إرهــايب العت

ــا بعــد  ــع أخــرى مــن دخــول أراضيه ــاً ومتن ــاً ميني ــن تطــرد صحفي البحري

ــة ــوار املنام ــاركة يف ح ــام للمش دعوته

انتحاري بحريني يفجر نفسه يف قوات عراقية غرب سامراء

معرض أسلحة “إيراين” للداخلية البحرينية يف مؤمتر “حوار املنامة”

وفــد مــن »العمــوم الربيطــاين« يلتقــي قيــادات أمنيــة بحرينيــة ويقــول إن 

»اإلصالحــات« عمقــت تعــاون البلدين
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