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مـجـتـمـع مـدني

    
    
     
    
    
     
    
      

     



     


 
 


 
  


  
      




    
    
    
     
     
    
    
    




    

     
     
    

 
  


 
  







    

     
   
    
     

    
   

     
    



    
     
 


 
 


 
 



      

 

     
    
     
    
     
     




      
     

      
      

إضرابات متواصلة
للعمال األجانب

حكمت: ضرورة
تقييم اإلصالحات

اإلتحاد النسائي
يشكل فريق عمل
للتمكين السياسي

نقد الذع لجامعة البحرين

وزير الداخلية:
مراجعة (التجنيس)
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أخبار قصيرة
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احتجاجات إلطالق
سراح موقوفين
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قـضـيـة


    
      
   
    
      
    
    
      
    
     

     





     
      



     

     
    
     
     
      
    
     
      




    
     
     

   
     
    
    
     
     
      
     



    
    

     



     

    
    

       
     
      



   
 
     
     
     
    
    

     








       
     
     
     
    


     

    
 
     

    


     
  
      


الشيعة في البحرين والموقف من الدولة
حسن موسى الشفيعي
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تـقر يـر

    
    
    

    
    
    
    



     
   
   
    
    
    
     



    
    



   
    
     

     
    
    
    
     
     
    
      


    
   

    



    
     
      
     
    
   
     
    
   

     


   
      
    
  

   

  
  
    
     



    
   
   
    
    


      
     
      


    
    







    

     




   
    

 
      
     
    
    
     
     



    
 
    
    



جمعيات حقوقية تنتقد الحكومة إلضعافها مشاركتها:

إجتماعات قليلة، وحوار حذر!
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مـتـابـعـة

    
     
       
     
      
     
 
  

      


    
    
     
       
      
      
      


     
      
    
     
       
     



     

      
      
     
     
     

     


    
      
     
 

 

     
      



     

     

    
     
    
    
    


    
 
     



      


    
 
    

     
      

 
     
     
     
     
    
      
    







      
    
  
     

 


     




     
     
    



القت صدى وترحيبًا

الحكومة توافق على اتفاقية مكافحة الفساد



حول إصدار الشّق الشيعي ألحكام األسرة:

الضمانات شيء، والتقنين شيء آخر
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مـتـابـعـة

    

UNDP

    
   
   
 
   
   
 
     
   

     
     
       



    
    
     
    
 
     
    



    
     
     
    
     

     
      
     
    

    
     


    
     
    
      
      
     




    
 
    
    
    

     

     
    
     




    
    
     
    
       

    
    
    
    
 



    
     
     
    
    
     
  
    
    

     
      




   

   
    
    
    
    

   
    
     
   

    
     



ما لم ترشحها جمعيات سياسية قوية..

المرأة لن تنجح في اإلنتخابات القادمة
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لـقـا ء









      
     
      
     


     
    
       


     
      
     
    
     
      
     
       
      
     
      

     
    
     
      
     
      



     

       
     
   
     

   


      
       
     
 
      
     




    
        

      
   
      

 




    
     


     


    
      


     
     
   



    


 •    



      


 •

    
  


 •     


   


 •     


 •




رئيسة اإلتحاد النسائي البحريني األستاذة مريم الرويعي:

ندعم نظام الكوتا إليصال المرأة الى قّبة البرلمان
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الـر أ ي

   

   
    

     
    
       
 
     

   
     
    

     



  
   
      
     

     

    
   
    


 
    

     

     


   


     





     
  
    
      
    



    
   
     
    



    
    
    
    
  

    
    
    
 
    
   
     
      
    
    
    
   
   
    

   



     
    

     
    
    
   
    
    



   


     
    
      
        





     
    
     
      

    
    




      
     
    
    



نحو عالقة رشيدة بين الحكومة والمعارضة
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ا لـخـبـر

    
     
    

     
      
    
     
        
      
 
    
    
     
     
    
    

    
    


     


  
     
     
     
      



 
    
      






    
     
   
   
    
   
     
     
     


     
     
   
      
    
    
    
     
     

      
     
 



    



     
       
    
     
 

      
   
    
   
   


    
   
      
     
      

    
     



الشفيعي في حوار مع صحيفة األيام:

ال عالقة للتحريض على العنف بحرية التعبير



ا لـمـر صـد
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بيان: حول محاكمة حسن سلمان وتداعياتها


