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منــع مرافعــة أميــن عــام الوفــاق،
ــة ــة الصحاف ــي حري ــي ف ــد عرب ــوأ بل ــن أس والبحري

أحــداث ووقائــع شــهر مايــو 2015:
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فــي أبــرز أحــداث شــهر مايــو 2015، منــع القاضــي الظهرانــي أميــن عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ 
علــى ســلمان مــن اإلدالء بمرافعتــه فــي الجلســة المخصصــة لذلــك، وقــام برفــع الجلســة بعــد بدئهــا 

بدقائــق، كمــا امتنــع عــن تســلم مرافعــة فريــق الدفــاع عــن الشــيخ علــي ســلمان، وقــد تــم حجــز 

القضيــة للحكــم فــي 16 يوينــو المقبــل.

ــم  ــن بحك ــن بحرينيي ــاد قســري لمواطني ــو 2015، شــهد أول إبع ــن شــهر ماي ــي م األســبوع الثان

القضــاء، وذلــك منــذ انــدالع ثــورة 14 فبرايــر 2011، وهمــا الشــيخ محمــد خجســته، ومحمــود 

ــابق. ــت س ــي وق ــيتهما ف ــحب جنس ــرارًا بس ــلطات ق ــدرت الس ــان أص ــا مواطن ــي، وهم جهرم

وقــد تــم الحكــم علــى الناشــطة غــادة جشــمير بالســجن لمــدة عــام مــع وقــف التنفيــذ 3 ســنوات، 

ــي  ــة. وف ــة وزارة الداخلي ــة إهان ــد عبدالعــال بالســجن بتهم ــب الســابق خال ــى النائ ــا حكــم عل كم

المقابــل، تمــت تبرئــة الكاتــب طــارق العامــر الــذي أهــان معتقــدات الطائفــة الشــيعية علنــا. 

بدورها قدمت الحكومة موازنة للمجلس النيابية تحوي عجزًا كبيرًا يصل لنحو ثلثي الموازنة.

وعلــى صعيــد الحريــات العامــة اســتمر التراجــع، مــع اعتبــار منظمــة فريــدوم هــاوس البحريــن ثانــي 

أســوأ بلــد عربــي مــن حيــث حريــة الصحافــة. أمــا منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فطالبــت بفتــح 

تحقيــق فيمــا تعــرض لــه الســجناء السياســيين فــي البحريــن مــن انتهــاكات علــى يــد قــوات وزارة 

الداخليــة.

ــي،  ــام االميرك ــات مصدرهــا اإلع ــى معلوم ــق عل ــن رفضــت التعلي ــي البحري الجهــات الرســمية ف

مفادهــا أن الواليــات المتحــدة لــن تبقــي أســطولها فــي البحريــن إذا لــم تقــم الســلطة باصاحــات 

حقيقيــة.

منــع مرافعــة أميــن عــام الوفــاق،
ــة ــة الصحاف ــي حري ــي ف ــد عرب ــوأ بل ــن أس والبحري

جدول األحداث

أحــداث ووقائــع شــهر مايــو 2015:
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املركزي البحريني يضع بنك املستقبل ورشكة التأمني اإليرانية تحت إدارته

جمعية الصحفيني: البحرين منوذج لحرية الصحافة.. وفريدوم هاوس: األسوأ

أكــر مــن 7400 عاطــل عــن العمــل و«حميــدان« أبلغنــا عجــزه عــن توظيــف 

الحكومــي القطــاع  يف  الجامعيــني 

ــال  ــن خ ــة البحري ــر خارجي ــل كان وزي ــعود الفيص ــي: س ــة البحرين ــر الخارجي وزي

أحــداث 2011

البحرين ستسجل عجزاً بنسبة %12 خال 2015

العامل املكرّمون للحكومة يف 1 مايو : أرجعوا زماءنا املفصولني

ــر  ــة تعت ــني والحكوم ــل املعتقل ــني وعوائ ــاعدته املفصول ــي« ملس ــى »املال ــم ع الُحك

ــة ــني جرمي ــاعدة املحتاج مس

املحفوظ: العاملة الوطنية متثل %23 من سوق العمل ومع ذلك لدينا بطالة

التقــى بــه ملــدة 11 دقيقــة: نــص الحــوار بــني الناشــط ســيد أحمــد الوداعــي ووزيــر 

الخارجيــة الريطــاين عــن قضيــة البحريــن

1

2

3

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23751.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23752.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23752.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23752.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23757.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23757.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23744.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23744.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23758.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23758.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23759.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23759.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23759.html
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»رابطة الصحافة« تصدر تقريرها السنوي: البحرين

#جزيرتنا_الخرساء

إخاء سبيل املصور عامر عبدالرسول مع استمرار محاكمته

الشيخ املحفوظ يف املستشفى العسكري

ــد  ــث أســوأ بل ــع الشــيعية واملعارضــة وثال ــن تحظــر املواق ــة: البحري الشــبكة العربي

ــت ــة اإلنرتن ــريب يف حري ع

حجز قضية نبيل رجب للُحكم يف 14 مايو

إدانة الناشطة غادة جمشري

اإليرادات الحكومية عاجزة عن تأمني ثلثي امليزانية

هيومن رايتس ووتش تطالب بتحقيق مستقل يف أحداث سجن »جو”

تأجيل قضية وقف نشاط »الوفاق« حتى 1 يونيو املقبل

3

4

5

6

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23761.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23761.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23782.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23769.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23787.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23787.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23771.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23771.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23797.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23776.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23798.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23802.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23802.html
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»رابطة الصحافة« تصدر تقريرها السنوي: البحرين

#جزيرتنا_الخرساء
التمييز تنقض تخفيف الُحكم عى قتلة الشهيد عيىس صقر

احتجاجات ومواجهات يف مناطق متفرقة من البحرين

»الداخلية« تقول إنها ضبطت مواد شديدة االنفجار يف جنوسان وسرتة

املطلوب رقم 1ألجهزة األمن.. الشاب جعفر نارص يف قبضة الجاد

174 مداهمة و67 اعتقال وإسقاط جنسيات يف أبريل

تأجيل قضية وقف نشاط »الوفاق« حتى 1 يونيو املقبل

6

7

السعودية تقول إنها أحبطت محاولة تهريب مواد متفجرة قادمة من البحرين

وزير املالية: 2011 كان األقل لإليرادات غري النفطية يف الخمس سنوات املاضية

مسؤول أمني: أجهزة حديثة للرقابة األمنية يف مطار البحرين

النائب العام يعلن أن امللك سيصدر عفوا عن بعض السجناء ألسباب إنسانية

8

9

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23761.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23761.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23805.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23818.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23806.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23808.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23808.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23810.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23810.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23802.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23802.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23837.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23845.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23845.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23847.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23836.html
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9
جال الرشقي يوقَف عن الخطابة ويرفض اإلعتذار: التُهم كيدية وتحريضية

بدء اإلفراجات التي أعلن عنها النائب العام بآيات الصفار ونحو سبعة شبان

10

وحدة التحقيق الخاصة: 28 شكوى يف أبريل املايض بينها 18 شكوى بالتعذيب

تجديد حبس نبيل رجب 15 يوماً

ويل العهد يرتأس وفد البحرين يف قمة كامب ديفيد بدالً من أبيه

عبدالهادي الخواجة يف رسالة للمفوض السامي: ما جرى يف »جو« يفوق الوصف

40 تظاهرة األسبوع املايض... واعتقال 26 شخصا

عجز املوازنة الفعيل يف 2014 نصف مليار دينار

الشماوي: الزلنا ممنوعني من لقاء الطفل املتهم بجلب صواعق

10

11

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23849.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23860.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23862.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23862.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23880.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23880.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23866.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23882.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23867.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23867.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23883.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23883.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23877.html
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ً تجديد حبس نبيل رجب 15 يوما

11
منع كاتبة بريطانية من دخول الباد: يظهر مدى ذعر نظام آل خليفة

املوازنة العامة: تراجع إيرادات النفط %44.6 وانخفاض دعم املحروقات 80%

12

النائب السابق أسامة مهنا ممنوع من السفر

وزير الخارجية: سبب غياب امللك عن قمة كامب ديفيد يعود الرتباط مسبق يف بريطانيا

منظمة العدالة الكندية: العفو امللي خطوة ناقصة

»الداخلية« تعلن افتتاح مزيد من املباين يف سجونها مع ارتفاع أعداد املعتقلني

»رايتس ووتش« تخاطب أوباما للضغط عى قادة الخليج من أجل اإلصاح

12

13

»النــواب« يناقــش امتيازاتــه: تقاعــد لنــواب التكميليــة و4 آالف ســقف املعــاش 

التقاعــدي

»الدواليب« رئيساً لنقابة بابكو

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23880.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23880.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23890.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23896.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23896.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23897.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23913.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23901.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23909.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23910.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23914.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23914.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23914.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23918.html
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13
رويرتز: عاهل البحرين يتغيب عن قمة مع أوباما لحضور مهرجان للخيول

خليــل املــرزوق لـــ«يب يب يس«: النظــام البحرينــي يوظــف »عاصفــة الحــزم« داخليــاً...

ويريدنــا يف أضعــف حالــة اســتباقاً للتغيــريات الخارجيــة

أعضــاء بالكونجــرس ألوبامــا: ســجات القمــع يف البحريــن والســعودية تــر مبصالحنــا 

إلقليمية ا

البيــت األبيــض: قمــة كامــب ديفيــد ســرتكّز عــى »التعــاون األمنــي« مــع الخليــج ال 

عــى قضايــا حقــوق اإلنســان

البحرين تقرر إبعاد رجل دين شيعي وآخر عن الباد

14

البيــت األبيــض ردا عــى غيــاب ملــك البحريــن عــن كامــب ديفيــد لحضور 

مهرجــان للخيــول: األهــم أننــا دعونا األشــخاص املناســبني

االستئناف تخيل سبيل رجل الدين الشيعي السيد صادق املالي

الرنويــج تطالــب باإلفــراج الفــوري عــن نبيــل رجــب: الُحكــم عليــه يبــني 

مــدى صعوبــة الوضــع للحقوقيــني

15

وزير العمل: أكر من 2500 بحريني تقل رواتبهم عن 200 دينار
16

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23930.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23934.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23934.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23940.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23940.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23948.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23948.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23952.html
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“الخدمــة املدنيــة” يرفــض مقــرتح نيــايب ببحرنــة وظائــف الحكومــة خــال 16

5 ســنوات

البيــت األبيــض: ال نقايــض دول الخليــج بصفقــات األســلحة للضغــط عليهــا 

مــن أجــل تحســني حقــوق اإلنســان

عبداللطيــف املحمــود رئيســاً لـ”التجمــع” بالتزكية.. والحويحي: سأســرتيح 

ــرتاحة املحاربني اس

املســاعدات الســعودية للبحريــن 2.8 مليــار دوالر خــال 4 ســنني ومتثــل 

8.4 يف املئــة مــن الناتــج املحــيل

وزيــر العمــل يكشــف عــن مبــادرة حكوميــة لــرب التمثيــل العــاميل يف 

هيئــة التأمــني االجتامعــي

17

1795 حالــة طــاق العــام املــايض يف البحريــن وتفــكك 6 أرس يوميــاً 

بحســب وزارة العــدل

معلومات عن نقل 300 معتقل إىل مباٍن جديدة يف “الحوض الجاف”

يوسف املحافظة: اإلفراج عن قاتل الشهيد مشيمع ضمن العفو امللي

35 نقابة تدين مسلسل فصل النقابيني برشكة جواد

17
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البحرينيــة لحقــوق اإلنســان: 52 مســرية ســلمية و34 اعتقــاالً تعســفياً يف 

األســبوع الثــاين مــن مايــو

ــى  ــاج ع ــة لاحتج ــفارة اإليراني ــامل الس ــم بأع ــتدعي القائ ــن تس البحري

ــي ــات خامنئ ترصيح

“النيابة” تزعم أنها كشفت 4 متهمني بتفجري يف املحرق بينهم فتاة

تغريــم الناشــط عبداإلمــام 1500 دينــار لتأسيســه جمعيــة ملناهضــة 

ــز التميي

الحكومة: رفع الدعم عن اللحوم وتعويضات نقدية للمواطنني

18

“مالينوسي” يشعر بخيبة أمل من الُحكم الصادر بحق نبيل رجب

ــن  ــهر م ــد 3 أش ــه بع ــل إقامت ــامن مح ــز بض ــني بروي ــن حس ــراج ع اإلف

ــه اعتقال

ــل  ــرس” نق ــة “الكونج ــى توصي ــق ع ــض التعلي ــن ترف ــور: البحري املونيت

ــس ــي الخام ــطول األمري األس

املحكمــة تجــز قضيــة الشــيخ عــيل ســلامن للحكــم يف 16 يونيــو املقبــل 

ــه والقــايض يرفــض االســتامع اىل مرافعت

19

20
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الســجن 3 ســنوات لثاثــة متهمــني بانتحــال صفــة “رجــال أمــن” اختطفــوا 20

ية آسيو

“دفــاع الشــيخ عــى ســلامن” انتقــد املحكمــة: اســتهدافه بســبب عملــه 

الســيايس “أمــر ثابــت”

ــان  ــن أه ــى م ــة ع ــس والغرام ــرض الحب ــات تف ــر تعدي ــواب” يق “الن

مجلــي النــواب والشــورى

الطفل السواد بحاجة لعملية جراحية ثالثة بالعني املصابة بالشوزن

ويل عهد البحرين يلتقي وزير الدفاع ووزير الخارجية الريطانينَي

21

الســعودية: اإلعــدام ملتهــم أديــن بإدخــال إرهابيــني عــر جــر امللــك فهــد 

ــن البحرين م

رويــرتز: وثيقــة رسيــة بريطانيــة: تشــاؤم بشــأن مســتقبل حكــم آل خليفــة 

ين للبحر

اإلفراج عن إداريي مأتم كرباباد واملحامي يتوقع “حفظ القضية”

حجــز قضيــة أمــني عــام “الوحــدوي” فاضــل عبــاس للُحكــم يف 28 يونيــو مــع اســتمرار 

حبسه

22

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24086.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24082.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24082.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24082.html
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خليفــة بــن ســلامن يصــف ثــورات الربيــع العــريب ب »الجحيــم« و»الفــوىض« 

والتقاريــر عــن أوضــاع البحريــن »مغرضــة«

ــة عــر وســائل التواصــل  ــة الطائفي ــارة الفتن ــام بإث ــة: القبــض عــى شــخص ق الداخلي

ــي االجتامع

ــج:  ــدول الخلي ــه ب ــل اجتامع ــاد األورويب قبي ــش تخاطــب االتح ــس ووت ــان رايت هيوم

ــني ــراج عــن املعتقل ــا لإلف ادعوهــم علن

باألسامء- املشمولون بعفو امللك 48 محكوما بينهم قاتل الشهيد عى مشيمع

الحكومة تصادر املنزل وعاوة الغاء من عائلة املبعد فرحات خورشيد

نرصالله يدعو البحرين لبدء مصالحة وطنية ووقف الرهان عى يأس الشعب

مدنيون يطلقون الرصاص الحي عى متظاهرين يف املعامري

23

24

25

وزارة الداخلية: القبض عى مطلوب أمنيا

وزير اإلعام يلمح إىل إمكانية رفع الدعم عن سلع أخرى يف “مرحلة الحقة”

26

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24136.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24136.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24140.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24140.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24110.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24110.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24143.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24143.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24134.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24144.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24156.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24158.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24157.html
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26

املمثــل الخــاص لحقــوق اإلنســان يف االتحــاد األورويب يصــل البحريــن يف زيــارة 

“حقوقيــة”

البحرين: السجن عاما كاما لنائب سابق انتقد وزارة الداخلية عى تويرت

النيابة تستمع لهيئة الدفاع عن الشيخ عيل سلامن يف شكوى شهادة زور

مسلّحون يجوبون عايل ويطلقون الرصاص الحي

تجديــد حبــس الطفــل محمــد منصــور دون الســامح للمحامــني بزيارتــه واالطــاع عــى 

التحقيق أوراق 

ــد  ــا الخــاص بع ــن حقه ــازل ع ــب تتن ــويف تحــت التعذي ــل اإلصــاح” املت ــة “نزي عائل

ــض ــغ تعوي ــتامها مبل اس

تخريــب قــر مؤســس الصوفيــة يف البحريــن و”الحــادي”: ذات العقليــة التــي اعتــدت 

عــى قــر الصحــايب “صعصعــة”

27

النيابة: محاكمة عاجلة لعريب متهم بالرتويج ألفكار منظمة متطرفة

طارق الحسن يُطلع وفداً أمريكياً عى جهود الداخلية يف مواجهة االحتجاجات

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24165.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24165.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24178.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24162.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24180.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24164.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24164.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24182.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24182.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24181.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24181.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24183.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24186.html
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تأييد الحكم بإعدام محمد رمضان وحسني موىس املتهَمني بقتل رشطي يف الدير

ترئة طارق العامر من “االزدراء بالطائفة الشيعية”

عبداللطيــف املحمــود: ال عــودة لحــوار التوافــق الوطنــي والحــل بالدخــول يف مجلــس 

لنواب ا

بنك دويتشه: احتياطات البحرين النقدية لن تكفيها ألكر من سنتني

ــة  ــة النياب ــاق” مبرافع ــام “الوف ــني ع ــن أم ــاع ع ــق الدف ــد فري ــض تزوي ــة ترف املحكم

ــرية ــة األخ ــر الجلس ومح

“اإلســكان”: ال مشــاريع إســكانية جديــدة وتخصيــص 70 مليــون دينــار إلســكان قــوة 

الدفــاع

املحكمــة تنتهــي مــن ســامع شــهود اإلثبــات يف قضيــة حيــازة عــادل فليفــل ألســلحة 

وذخائــر

28

االســتئناف تؤيــد الحكــم عــى آيــات الصفــار بالســجن ســنة رغــم صــدور عفــو ملــي 

عنهــا

وزيــر الداخليــة لـــ “ممثــل حقــوق اإلنســان األورويب”: نرفــض أي تقســيامت للمجتمــع 

يني لبحر ا

28

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24190.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24192.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24187.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24187.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24198.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24188.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24188.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24209.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24209.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24209.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24214.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24214.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24215.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24215.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24232.html
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ــاريت  ــني السياســيني خــال زي المرينيديــس: أكــدت عــى رضورة اإلفــراج عــن املعتقل

للبحريــن

صــور- اآلالف يف البحريــن يطالبــون باإلفــراج عــن الشــيخ عــيل ســلامن ويســتنكرون 

»تفجــري العنــود«

األوقــاف الجعفريــة: وزيــر الداخليــة وافــق عــى تعزيــز التواجــد األمنــي يف محيــط 

املســاجد الشــيعية

املمثل األورويب لحقوق اإلنسان يلتقي وفداً معارضاً يف املنامة

صنقــور: التنظيــامت اإلرهابيــة هــي الوليــد الرشعــي لإلعــام الرســمي واملناهــج 

الدراســية ومنابــر الوعــظ واإلرشــاد

البحريــن تغلــق قنــاة »االتحــاد« بعــد قنــاة »العــرب«.. وســعيد الحمــد: مل يعــد لدينــا 

يد جد

30

النقابيون يتضامنون مع زمائهم املفصولني أعاملهم.. رغم االتفاق الثايث

ــة  ــة لحامي ــلطات األمني ــع الس ــاون م ــني بالتع ــب املواطن ــة تطال ــاف الجعفري األوق

ــني املصل

28

“الداخلية” القبض عى مطلوب أمنيا يف كرانة

29
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جوامع ومساجد البحرين تعلن إغاق أماكن صاة النساء كإجراء احرتازي

الحكــم بالســجن مــن ســنة إىل 5 للمتهمــني املتورطــني بقتــل الســجني حســن الشــيخ 

تحــت التعذيــب

»أمانة التظلامت« يف تقريرها السنوي: حققنا يف 11 حالة وفاة داخل السجون

تقرير لجمعية الصيادين املحرتفني: الدفان زاد من مساحة البحرين 25%

31
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