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كان  الحــدث األبــرز يف شــهر يونيــو هــو تربئــة املعــاون الســيايس لألمني العام لجمعيــة الوفاق خليل املــرزوق من تهمة 
التحريــض عــى العنــف، حظــى الحــدث باهتــام أمريــي ودعــوة الحكومــة البحرينيــة للتحــرك نحــو حــل شــامل. مقابل 

ذلــك اســتمر التضييــق عــى هامــش الحريــات واعتقال مغرديــن وتهديــد آخرين. اعتقــل مواطن بحريني وجهــت له تهمة 

إدارة حســاب “تكــروز” يف قضيــة إهانــة امللــك. فيــا وجــه امللــك للتحقيــق يف وثيقة زعمــت الحكومة أنها تكشــف توجهاً 

لــدى مبــادرة “ميبــي MEPI” التابعــة لــوزارة الخارجيــة االمريكيــة بتغيــري النظــام يف البحرين، األمر الذي اســتنكره الســفري 

االمريــي يف البحريــن بقولــه إن مســؤولني كبار من الســلك الرســمي شــاركو فيها.

فــرج فنيــش: إطــاق رساح املعتقلــن رشط لتنفيــذ الربنامــج الحقوقــي املشــرك مــع 

البحريــن

مقاطعة  رغم  نوفمرب  شهر  منتصف  البحرينية  الربملانية  االنتخابات 

املعارضة

نبيل رجب يحذر أهايل املنامة من مصري مشابه لفلسطينيي القدس
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أحــداث ووقائع شــهر يونيو 2014:
 تبرئــة المــرزوق  وتصريحــات أميركيــة تدعــو لحــل شــامل

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16355.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16355.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16373.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16373.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16397.html
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السجن 315 عاماً لـ21 شاباً من بلدة الدراز

مجّنــس يســتغل عملــه بـــ »الشــورى« لتهريــب املخــدرات كان عبدالرحمــن عبدالســام قــد 

وظفــه لقرابتــه لــه

مجلس النواب يقر قانونا يقيض بإلغاء مجلس بلدي العاصمة املُنتخب

عمليــات  عــن  وتتحــدث  »الصحافيــن«  انتخابــات  يف  تطعــن  أحمــد  عهديــة 

تزويــر

مجلــس النــواب يقلــص صاحياتــه ويقــر رشط موافقــة ثلثــي أعضائــه قبــل اســتجواب أي 

وزيــر

املعارضــة التقــت مســؤوال يف الخارجيــة الربيطانيــة ودعتــه لحــث البحريــن عــى الــروع 

يف مفاوضــات

ــل  ــروع يف ح ــض ال ــام يرف ــة: النظ ــة األوروبي ــب املفوضي ــر مكت ــي مدي ــة تلتق املعارض

ــيايس س

»كارنيجــي«: مســؤول ســعودي أكــد قــدرة بــاده عــى التعايــش مــع رئيــس وزراء شــيعي 

يف البحريــن

حبــس صاحــب حســاب »مرنفزهــم« بعــد اعرافــه بــإدارة حســابات »أحفــاد عمــر« 

و«الرقيــب« و«أحفــاد الوليــد«
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http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16400.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16400.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16424.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16424.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16420.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16425.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16425.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16426.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16426.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16442.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16442.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16472.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16472.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16456.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16456.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16478.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16478.html
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أردوغان يتمنى مشاركة جميع البحرينين يف االنتخابات النيابية املقبلة

ــا لــإرشاف عــى مــروع »قضــاة املســتقبل«: نقــص يف عــدد  ــة العلي نائــب رئيــس اللجن

ــا ــن وعــدم رسعــة يف حســم القضاي القضــاة البحريني

رموز معارضون يدعون من داخل السجن لعدم التفريط بوحدة املعارضة

قوات النظام تستهدف جامع عايل بعبوات الغاز وتحطم إحدى نوافذه

سحب الجنسية عمن يتخى عن إقامته يف البحرين 5 سنوات

ضــد  مايــو  يف  املعاملــة  إســاءة  شــكوى   21 العامــة«:  »النيابــة 

طــة لر ا

والــد الشــهيد العبــار يكشــف عــن تقريــر يف النيابــة يثبــت وفــاة ابنــه بالرصــاص... والنيابــة 

ترفــض تســليمه نســخة منــه

خليفــة بــن ســلامن يقــر بتهميــش فئــة مــن املواطنــن وصفهــا ب »الخارجــن عــن 

اإلجــامع«

»النيابــة« تســتدعي أســامة التميمــي إىل محكمــة بحرينيــة اليــوم بدافــع االنتقــام الشــخيص 

والسيايس
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الجمعة 

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16497.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16512.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16512.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16501.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16514.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16519.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16519.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16535.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16535.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16535.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16538.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16538.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16535.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16535.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16542.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16542.html


الحدثالتاريخ

5

إحصــاءات مــن البنــك الــدويل: قفــزة هائلــة يف أعــداد مســتخدمي اإلنرنــت يف البحريــن 

بعــد ثــورة 14 فربايــر

بيان من 46 دولة يدين انتهاكات حقوق االنسان يف البحرين

الســامية يف  للمفوضيــة  الصاحيــات  كامــل  دائــم  مكتــب  إلقامــة  األورويب:  االتحــاد 

البحريــن

ــاق  ــذ االتف ــؤ تنفي ــد تلك ــاد النقابات«..بع ــوال يف »اتح ــد لـــ137 مفص ــامع أول حاش اجت

ــايث الث

ــن  ــه م ــة وحرمان ــه يف مقاب ــن منزل ــهوان م ــف س ــن يوس ــب البحري ــب منتخ ــال الع اعتق

ــات االمتحان

أكــر مــن 50 شــخصية مــن انتــامءات مختلفــة توقــع »ميثــاق رشف« يدعــو لنبــذ التخويــن 

وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة

قاسم يطالب الوفاق بعدم التوقيع عى اتفاق دون الرجوع للشعب

ــن يف  ــة عــى إرادة العراقي ــة: »داعــش« اســم للتغطي ــة البحريني ــة باســم الحكوم املتحدث

ــة والكرامــة الحري

الحكومة أوقفت التوظيف يف القطاع العام بزعم ضعف امليزانية
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http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16556.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16556.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16556.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16569.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16569.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16565.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16565.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16574.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16574.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16574.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16593.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16593.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16594.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16594.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16594.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16602.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16600.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16600.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16611.html
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108 طالبا موقوفا ومحكوما يؤدون االمتحانات النهائية

الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها ملغادرة العراق فورا

فواز آل خليفة: فريق عمل خليجي بدأ مراقبة وسائل التواصل االجتامعي

»رايتس ووتش« يف جنيف: القمع ياحق البحرينين

الشــيخ عــي ســلامن يكشــف عــن اتصــاالت مــع مســؤولن خليجيــن كبــار رفضــوا معالجــة 

النظــام لألزمــة

»الداخلية« تدرس وثيقة أمريكية تتعلق بتغيري النظام يف البحرين والسعودية

رئيس املجلس العلاميئ يشكو يف جنيف استمرار االنتهاكات ضد الشيعة

الداعيتــان البحرينيــان شــوقي املناعــي وعــادل الشــيخ ضمــن 131 شــخصية متــوِّل 

»داعــش«

بسيوين: الشيعة يف البحرين ال يعاملون كمواطنن... واإلصاحات الحكومية مجزأة
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http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16603.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16603.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16625.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16610.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16626.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16629.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16629.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16630.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16648.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16645.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16645.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16645.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16655.html


الحدثالتاريخ

7

»نادي الصحافة األمرييك« مينح جائزة »حرية الصحافة« للمصور املعتقل أحمد حميدان

ــن دون  ــن م ــي ملنتفع ــع حكوم ــح موق ــايل: من ــر ق ــروع حظائ ــاد إداري مب ــبهة فس ش

ــري ــوم تأج ــى األرض أو رس ــوم ع ــود رس وج

نائب سلفي بحريني: لدعم الثورة يف العراق ضد املروع »الصفوي«

ــري  ــة تضمنــت »مخططــا لتغي ــق أمريكي ــق يف وثائ ــرأس الحكومــة ويوجــه للتحقي ــك ي املل

نظــام الحكــم«

رئيــس الــوزراء الربيطــاين الســابق: ثــورات الربيــع العــريب »بينهــا البحريــن« كانت ســتحصل 

حتــى دون إســقاط صدام حســن

ــح البحريــن« مــن رئاســة مؤسســات التعليــم  ــع أي متهــم »أرض بســمعة ومصال قــرار مين

العــايل

النظام مينع افتتاح مسجد للشيعة كان قد هدمه يف فرة الطواريء

البحرين تدعو دبلوماسييها ملغادرة العراق

مبــادرة »ميبــي MEPI« األمريكية مولت برامج لجمعية الصحفين البحرينية التي تســتحوذ 

عليها »شــئون اإلعام« و«األيــام« و«الوطن« و«الباد«
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http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16657.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16682.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16682.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16670.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16687.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16687.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16691.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16691.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16697.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16697.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16705.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16716.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16711.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16711.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16711.html
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السفري األمرييك ينفي دعم باده مخططا لتغيري نظام الحكم يف البحرين

السجن 1713 عاما مجموع األحكام السياسية يف مايو

تأجيــل اجتــامع بــن االتحــاد األورويب ومجلــس التعــاون... والبحريــن: احتجاجــا عــى بيــان 

الـ 47

اإلفراج عن »مرنفزهم« ورشيكه

اعتقال شاب بحريني من املطار واتهامه بادارة حساب املغرد »تكروز«

»النواب« مينح الحكومة صاحيات واسعة إلسقاط الجنسية

مجموعة متطرفة يف املحرّق تحاول تجنيد بحرينين بينهم طاب مدارس للقتال يف العراق

رويرز: اقتصاد البحرين يف معضلة.... قاقل سياسية، ومزاحمة من دول الخليج!

ملك البحرين يشيد بجامعة اإلخوان املسلمون يف باده
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http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16713.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16717.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16717.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16717.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16717.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16717.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16747.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16750.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16752.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16769.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16760.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16779.html
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الطبيب النفيعي يحرض تعذيب مواطن إلجباره عى االعراف بإدارة حساب »تكروز«

حظر قبول البعثات من دول أخرى بدون موافقة مسبقة

»عصيان الشهيد« يشعل ساحات التظاهر والنظام يستخدم القوة

منظمة هيومن رايتس ووتش تطالب بقرارات تحت البند 10 ضد البحرين

صندوق النقد الدويل يدعو البحرين إىل إعادة هيكلة االقتصاد وتقليص الدين العام

ــى  ــيطرتها ع ــد س ــة بع ــات الطبي ــات للتخصص ــن بعث ــن ع ــن« تعل ــاع البحري ــوة دف »ق

املستشــفيات

طــارق الحســن يف جنيــف: تدخــات خارجيــة تغــذي »جامعــات إرهابيــة« وراء األحــداث 

يف البحريــن

اإلدارة األمريكية: البحرين تحت املراقبة يف جرائم االتجار بالبر

ــت  ــن انته ــدة يف البحري ــم عدي ــون: جرائ ــارج القان ــل خ ــاالت القت ــي لح ــق األمم الفري

ــن ــاة الحقيقي ــات الجن بإف
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http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16782.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16800.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16798.html
منظمة هيومن رايتس ووتش تطالب بقرارات تحت البند 10 ضد البحرين
منظمة هيومن رايتس ووتش تطالب بقرارات تحت البند 10 ضد البحرين
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16815.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16820.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16820.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16831.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16831.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16826.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16834.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16834.html
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»الصليب األحمر« زارت 33 مرة 16 مركز احتجاز يف البحرين خال العام 2013

رئيــس املجلــس األعــى للقضــاء يقــول إنــه يســعى لقضــاء »غــري ســيايس« بعــد انتقــادات 

منظمــة دوليــة

أمر مليك بفض دور االنعقاد الرابع للفصل التريعي الثالث ملجليس النواب والشورى

ملك البحرين يضع مزيدا من القيود عى حق الوصول للمعلومات

»النيابة« تضيف متهَمْن يف قضية »تفجري الديه«

فندق »كمبنسيك« سيغادر البحرين: السياسية أثرت عى السياحة

ملك البحرين يدعو للمشاركة يف االنتخابات املقبلة رغم مقاطعة املعارضة

االتحاد األورويب يقول إنه يراقب أوضاع حقوق اإلنسان يف البحرين

آخريــن  لفصــل  وتوجــه  »الجعفريــة«  كادر  مــن  املســاجد  أمئــة  مــن   41 فصــل 

قريبــا
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http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16844.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16844.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16851.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16851.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16846.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16852.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16855.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16860.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16874.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16873.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16878.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16878.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16878.html
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مجلس الشورى يطلق وزارة العدل ملصادرة األموال من الجمعيات الخريية

»أمــريكان إنربرايــز إنســتتيوت«: البحريــن لــن تســتقر مــا مل ينعــم الشــيعة باملســاواة يف 

ظــل القانــون

617 مليون دينار ديون مستحقة عى البحرين يف يونيو

نائب الرئيس االمرييك يبحث وملك البحرين تداعيات األزمة يف العراق

محكمة بحرينية تربيء القيادي خليل املرزوق من تهم »اإلرهاب«

لجميــع  املروعــة  التطلعــات  معالجــة  إىل  البحرينيــة  الحكومــة  يدعــو  بايــدن 

ينيــن لبحر ا

أمريكا ترحب بتربئة املرزوق وتدعو التفاق وحكومة شاملة

قرار مليك بإحالة إلغاء بلدي العاصمة إىل املحكمة الدستورية

هاتــف املتهــم بــإدارة حســاب »تكــروز« ال يحــوي تطبيــق تويــر و«النيابــة« تجــدد حبســه 

38 يومــاً
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http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16881.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16889.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16889.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16885.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16885.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16891.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16913.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16916.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16916.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16927.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16921.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16928.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16928.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16928.html
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الفيحــاين يتحــدث عــن تعديــل مرتقــب للدوائــر االنتخابيــة.. وكاظــم: خطــوة إللقــاء الكــرة 

يف ملعــب املعارضــة

»بابكو» توظِّف 400 عامل ليس بينهم شيعي

االتحاد األورويب يرحب بتربئة املرزوق: حل الصعوبات يف البحرين عرب الحوار البناء

الشــيعية واإلســامعيلية والنصرييــة  الطائفــة  يكّفــر  كتابــاً  يــوزّع  البحرينــي  الجيــش 

والــدروز

املقــرر األممــي خــوان مانديــز: التعذيــب مســتمر يف البحريــن... والســلطة مل تطبــق 

توصيــات بســيوين

وزيــر الداخليــة: نحــن يف مرحلــة تضميــد الجــراح وال أحــد يريــد تكــرار ســيناريو 

العــراق

ــكرا،  ــرزوق: ش ــّجع... وامل ــر مش ــرزوق أم ــة امل ــة: تربئ ــي األمريكي ــن القوم ــارة األم مستش

ــاملة ــية ش ــة سياس ــتعدون لعملي مس

ملك البحرين يدعو إلجراءات تحسبا لتطورات العراق

»الجعفرية« تنهي خدمات 42 إماماً ومؤذناً

26

28

27

29

http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16931.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16931.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16940.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16940.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16932.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16945.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/16945.html
http://bmirror.ddns.net/news/16953.html
http://bmirror.ddns.net/news/16953.html
http://bmirror.ddns.net/news/16954.html
http://bmirror.ddns.net/news/16954.html
http://bmirror.ddns.net/news/16990.html
http://bmirror.ddns.net/news/16990.html
http://bmirror.ddns.net/news/16978.html
http://bmirror.ddns.net/news/16996.html
http://bmirror.ddns.net/news/16996.html
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أمن عام »التظلامت«: 242 شكوى يف 10 أشهر ضد منتسبي »الداخلية«

انتخــاب املعتقــل ناجــي فتيــل رئيســا لجمعيــة شــباب حقــوق االنســان واملســقطي أصبــح 

مستشــاراً ملنظمــة دوليــة

ويل العهد يعلن عن إحالة 17 شبهة فساد إىل النيابة العامة

املعتقلــن  عــن  واإلفــراج  الثقــة  لتعزيــز  خطــوات  إىل  الســلطة  تدعــو  أملانيــا 

ســين لسيا ا

انسحاب هيئة الدفاع من »تفجري الديه« احتجاجا عى إخال املحكمة بحقوقها

ــش« يف  ــه »داع ــذي تدرس ــاب ال ــس الكت ــدرِّس نف ــنية« ت ــاف الس ــادي: »األوق ــار الح بش

ــام ــراق والش ــا بالع ــي تحتله ــق الت املناط

ــك  ــلمن: »مل ت ــة للمس ــدادي« خليف ــش »للبغ ــب داع ــى تنصي ــا ع ــي معلق ــريك البنع  ت

ــا« ــح إال له ــك يصل ــه ومل ي ــح إال ل تصل
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http://bmirror.ddns.net/news/16999.html
http://bmirror.ddns.net/news/16999.html
http://bmirror.ddns.net/news/17011.html
http://bmirror.ddns.net/news/17011.html
http://bmirror.ddns.net/news/17010.html
http://bmirror.ddns.net/news/17010.html
http://bmirror.ddns.net/news/17012.html
http://bmirror.ddns.net/news/17012.html
http://bmirror.ddns.net/news/17014.html
http://bmirror.ddns.net/news/17019.html
http://bmirror.ddns.net/news/17019.html
http://bmirror.ddns.net/news/17022.html
http://bmirror.ddns.net/news/17022.html


أجندة بأهم أحداث ثورة البحرين تصدر كل شهر

14

أحداث ووقائع شــهر يونيو 2014:
 تبرئــة المــرزوق  وتصريحــات أميركيــة تدعــو لحــل شــامل


