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أخبار
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الملك: الديمقراطية 
مسيرة متواصلة لتوطيد 
دعائم الدولة الدستورية

     
    

 


 
 
   




     

    
 
    
    
    

     

    
    



القضاء يبّريء معتقلي 
كرزكان

البحرين األولى خليجياً 
 في   تمكين المرأة

(النواب): للجمعيات
الحق بزيارة السجون

ورش عمل لتمكين
المرأة سياسيًا
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المزعل: الطائفية
بغيضة، والحل في 
(ملكّية دستورية)

    
    
     
 

 





 



     
     


 
     
     

    
     
  





الجشي   والقعود تشاركان 
بمؤتمر عن المرأة في جنيف

العكري: ضرورة التصدي 
للفساد والمحسوبية

د.عساف: حقوق المرأة 
البحرينية األفضل خليجيًا

ورشة عمل حول
حقوق الطفل
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قـضـيـة

  
    
   


    
    
    

 

     


    


     
     
     
     
     
     
     
    
    
      

  
     

     
   
    
     
    

    
    



    
   
 
   




    
    
     


    
      
 





  
      
    
    
    
    
    

  
    
    
    
    
     

    


    
    

     
    



     



   
   
    



    
    

    

    
    

    
     
      
    
     
      


    

   
    
    
   






العدالة بالعفو، والمستقبل قبل الماضي

كيف نضمن مستقبًال حقوقيًا أفضل؟
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الخالصة:
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الـر أ ي

    
      

    


    
     

   
     


     

  
     
    
     
      


     
    
      
    


     


     
     
    
   
   
     
 

    
     

      




    
       

     
     
     
      
   

      
     



     
    


    
    
        
     
      



     
     
     
      

    

     
     




      

    
    
    
  

  


     

   
 









     
    



 
     
    
     


   



     

     

أهميتها ومعوقاتها..

ثقافة حقوق اإلنسان في البحرين
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تـقر يـر

     
    
     


 
     



     


      
  


    



     
    


    
     
     
    
    


   
    

     
   


     
    
    
     
     

     
     
      
   
     
     
      
    

   
   
       
    
     


 
    
    
    
   
    
     
    
     


     
     


    
   
     
    




    

     
     
    
    
    
    
  

   

     
    

حرية الصحافة مرة أخرى

لماذا التراجع، وما هي حدوده؟
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ا لـمـقـا ل

     
   
      
      

    
     
  
    
     
     



   
     





     
     
    


     
       
       
   
    
   


    
     
    

    

     

      
     
     
     
     




     
     





    
     
     


        

   

 


     


      
      
     
     
      


       


      

      
     

أّيها النواب والسياسيون:

ال تقّربوا نار الطائفية الى خبائنا
حسن موسى الشفيعي
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ا لـمـر صـد


       
        
       




  

  

  

  

         

        

        
       
        



      
       


  
   
 
   

   
    

       


        




       



    
  
 
    
     
  
   

      
       




        
       
    


        

   
   
   
   
    
   
   

         


       




.. ويلتقي مسؤول قناة الحوار

حوار مطول مع تلفزيون البحرين

الشفيعي يلتقي د. لولوة العوضي

الشفيعي لقناة الحّرة:
التشدد سبب تباطؤ عملية اإلصالح


