
رســمًيا، أقــال امللــك وزيــر االعــام عيســى احلمــادي بعــد أن 
نشــر صــورة يســخر فيهــا مــن فعاليــة مت تنظيمهــا حتــت رعايــة 
ــي  ــد خليج ــا يف تصعي ــن 30 لبنانًي ــدت البحري ــر.  وأبع ــر ناص األم
ضــد لبنــان. يف مــا وصــف وزيــر الّداخليــة راشــد بــن عبــد اهلل 
آل خليفــة املذهــب الّشــيعي بشــكل غــر مباشــر باملذهــب 
املبتــدع، وذلــك خــال اجتمــاع وزراء الّداخليــة العــرب يف تونــس. 
ــان يف األمم  ــوق اإلنس ــامي حلق ــوض الس ــا املف ــًيا، دع سياس
املتحــدة البحريــن إىل إجــراء إصاحــات عميقــة بحســب تعبــره، 
قــرارات  عــر  املعارضــن  اســتهداف  مــن  قلقــه  عــن  وعّبــر 

ــرى. ــرة وأخ ــن ف ــدر ب ــي تص ــيات الت ــقاط اجلنس إس
مــن جانبــه، أعلــن رجــل األعمــال الكويتــي علــي املــروك أّنــه 
اعرافــات  بّثهــا  بســبب  العربيــة  قنــاة  ضــد  قضيــة  ســرفع 
قــادة يف املعارضــة البحرينيــة تعّرضــوا للتعذيــب وُأجِبــروا علــى 
تســجيل اعرافــات بّثتهــا القنــاة يف برنامــج أســمته »صنــدوق 

ــود«. ــر األس فراي
ــم  ــد املته ــدام ض ــً باالع ــز حكم ــة التميي ــت حمكم ــً، ألغ قضائي
ماهــر اخلبــاز مــن قريــة الســهلة متــت إدانتــه ظلمــً بتهمــة 
قتــل شــرطي. كمــا أصــدرت حمكمــة بحرينيــة حكمــً بالســجن 

ــش. ــة دروي ــة طيب ــد املعتقل ــنن ض ــس س ــدة خم مل
وتوّفــي يف أواخــر شــهر مــارس عــامل الديــن الكبــر الّســيد جواد 
ــاركة آالف  ــة مبش ــة املنام ــييعه يف العاصم ــي، ومت تش الوداع

مــن أبنــاء الّشــعب. 
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املؤبد بحق حمتجني اثنني تتهمهم السلطات بزرع قنبلة

من  أطنان   5 ضبط  بعد  املواشي  شركة  بإغالق  يطالب  نائب 
اللحوم الفاسدة

مقرتح نيابي بسحب إحدى صالحيات رئيس اجمللس وإيكالها إىل 
رئيس الوزراء

بتهمة  سنوات   3 الهاشمي  الشيعي  الدين  رجل  سجن  تأييد 
إهانة امللك والتحريض على بغض طائفة

يف  الظهراين  القاضي  على  “نعله”  ألقى  ملتهم  سنة  السجن 
احملكمة

قوات النظام البحريني تهاجم تظاهرات منددة باحلرب السعودية 
على اليمن

السجن 3 أشهر ملتهم باإلساءة إىل نائبة وزوجها يف “واتساب”

أن  يهودي  حلاخام  أكد  البحرين  ملك  إسرائيلية:  إعالم  وسائل 
العالقات مع إسرائيل مسألة وقت

النيابة العامة تستدعي سعيد احلمد

اآلالف يشيعون بالعاصمة املنامة الراحل الوداعي إىل مثواه األخري

على  توافق  مل  والبحرين  واليتي  انتهت  األممي:  التعذيب  مقرر 
طلبي لزيارتها

اإلفراج عن الشيخ الدمستاين بعد 5 أعوام من السجن والتعذيب

وزير العمل: 7 آالف عاطل 25 % منهم جامعيون

إخالء سبيل أمني عام “وعد” بعد التحقيق معه

وزير داخلية البحرين يصف املذهب الشيعي بـ “اُلمبتدع”

احلكم غيابيا على املتهم بإدارة حساب “تكروز” 5 سنوات وغرامة 
10 آالف دينار

يف  سنوات   5 قضائه  بعد  اخلواجة  صالح  الناشط  عن  اإلفراج 
السجن

التي تتضمن   BA1 إىل  للبحرين  االئتماين  التصنيف  موديز تخفض 
درجة مرتفعة من األخطار االئتمانية

اخلامسة  الذكرى  حلول  مع  البحرين  يف  واشتباكات  تظاهرات 
القتحام قوات سعودية للبالد

السجن بني 5 و15 سنة خلمسة متهمني باإلنضمام إىل “ائتالف 
14 فرباير” مع إسقاط جنسياتهم

للنظام األساسي يف  التعديالت األخرية  اعتماد  “العدل” ترفض 
“وعد”

15 حالة اعتقال خالل أسبوع

مت  الذين   1912 قائمة  من  موظفني  تفصل  العمل  وزارة 
توظيفهم قبل سنوات

السيد نصراهلل ينفي بشكل قاطع تسليح أو تدريب أي أحد يف 
البحرين

الرتحيل أصبح السالح  إبعاد جهرمي قسرًا:  الدولية بعد  العفو 
املفضل حلكومة البحرين

القبض على صاحب حمل جتاري يحوي تذكارات لـ “حزب اهلل”

بحرينية فقرية مسجلة يف  ألف أسرة   15 أكرث من  العمل:  وزير 
كشوف الوزارة وتستلم مساعدات

أحكام تصل إىل السجن املؤبد بحق 6 متهمني بإحداث تفجري يف 
احملرق

اإليكونومست: ديون البحرين ستصل إىل %65 من ناجتها احمللي 
نهاية 2017

بسبب  “العربية”  يقاضي  “املرتوك”  الكويتي  األعمال  رجل 
“صندوق فرباير” ويتمنى أن يقود وساطة أخرى يف البحرين

البحرين تعترب تصريحات املفوض السامي لألمم املتحدة “تدخال 
غري مقبول يف الشؤون الداخلية”

أكرث من 100 ألف أجنبي حصلوا على وظائف منذ 2011 وجمموع 
العمال األجانب يفوق 474 ألفا

دخول  من  التونسي  الشغل  احتاد  عن  ممثلني  متنع  البحرين 
أراضيها بسبب موقفه الداعم حلزب اهلل

اللبنانيون املبعدون من البحرين 30 شخصًا

وكيل العمل يؤكد تسريح 64 موظفة من قائمة 1912 ويقول إن 
ما حدث كان انتهاء لعقود تدريب

السلطات البحرينية تستدعي شاعرا إللقائه قصيدة تضامنا مع 
إبراهيم شريف

“اخلدمة املدنية” نسبة األجانب يف احلكومة 14%

اإلفراج عن البلدي السابق صادق ربيع بعد توقيفه يوم واحد

ملسجون  هواتف  أدخل  لشرطي  واإلبعاد  سنوات   3 السجن 
مقابل جرعة خمدرات

حمكمة بحرينية تؤيد براءة 9 شرطيني من تعذيب معتقلني أدى 
لعجزهم 20 يوما

ضبط 3 أطنان من اللحوم الفاسدة قادمة من أسرتاليا

تتملك  البحرين  وإماراتية..  أمريكية  شركتني  انسحاب  بعد 
مشروع تطوير حقل البحرين بالكامل

السجن 10 سنوات ألربعة متهمني بحرق سياة نائب يف املعامري

الداخلية تؤكد إصابة الشاب علي عبدالغني أثناء اعتقاله وتقول 
إنه كان يحاول الهرب

العنف  تستخدم  البحرين  أن  يؤكدون  املتحدة  األمم  مقررو 
والتمييز ضد الشيعة

واستهدافهم  املعارضني  إسكات  من  قلق  السامي  املفوض 
بإسقاط اجلنسية والرتحيل ويدعو إىل “إصالحات عميقة”

تسريح مئات املصرفيني البحرينيني بسبب الوضع االقتصادي

التمييز تنقض أحكامًا تصل لإلعدام على متهمي السهلة بسبب 
“اعرتافات أخذت باإلكراه”

احلكومة البحرينية: تصريحات املفوض السامي “منحازة”

حمامي “داعش البحرين” يقول إن شهود اإلثبات مل يجيبوا على 
أسئلة الدفاع

كراهية  على  بالتحريض  اتهامه  بعد  “املشعل”  سبيل  إخالء 
النظام

ملك البحرين يقيل وزير اإلعالم من جميع مناصبه

ضبط 1060 قضية خمدرات يف البحرين خالل 2015

براءة شرطي من ضرب معتقل حمكوم باملؤبد يف سجن “جو”

السجن 3 أشهر بداًل من سنتني لشرطي أدين بضرب سجني

وزير اخلارجية الدمناركي: أثرنا اعتقال زينب اخلواجة يف جملس 
حقوق اإلنسان

تأييد حبس فليفل سنتني إلصداره شيكات بدون رصيد

احلكم 5 سنوات على طيبة درويش

حماكم بريطانيا تستقبل قضاة البحرين لـ “تبادل اخلربات”

البحرين  عمال  لنقابات  العام  لالحتاد  عامًا  أمينًا  احللواجي 
والشهابي نائبا له

الرباءة لشرطي متهم بضرب معتقل

السلطات البحرينية متنع نقابيني دوليني من دخول البالد حلضور 
مؤمتر احتاد النقابات

البحرين: اعتقال الناشطة زينب اخلواجة ورضيعها عبدالهادي

قضايا  ذمة  على  مطلوبني  بإيواء  ملتهم  سنوات   5 السجن 
سياسية بينهم حمكوم باإلعدام

احملكمة تخفض عقوبة عسكريني قتلوا السجني حسن الشيخ 
من 5 سنوات سجن إىل سنتني وتربئة 3

موظفًا  و270  دينار  مليون   54 التشغيلية  نفقاتها  خفضت  ألبا 
تقدموا بطلبات للتقاعد املبكر

13 اعتقال و9 حاالت تعذيب و 5 اختفاء قسري يف األسبوع األول 
من مارس

وفاة عامل الدين البحريني الكبري السيد جواد الوداعي

4 وجوه نسائية بني الفائزين بانتخابات احتاد العّمال

على  النار  بإطالق  ملتهم  اجلنسية  وإسقاط  عامًا   15 السجن 
شرطة يف سرتة

البحرين األوىل عربيًا يف حصولها على املساعدات الكويتية مببلغ 
يفوق 700 مليون دينار كويتي خالل ربع قرن

“دشتي”  عن  احلصانة  ترفع  الكويتي  النواب  جملس  تشريعية 
إلعالنه باحلكم الصادر ضده من حمكمة بحرينية

الدول “غري احلرة” يف  البحرين ضمن  “فريدوم هاوس”: تصّنف 
استخدام االنرتنت

املؤبد لثالثة متهمني بتفجري دورة مياه يف حمطة وقود بسرتة

نفوا  دين  رجل   39 لبيان  دعمهم  يعلنون  معتقلون  معارضون 
املطالبة بدولة مذهبية

وزارة  يف  سنة   13 عمل  الرميحي  علي  اجلديد  اإلعالم  وزير 
الداخلية

املؤبد لثالثة متهمني بحيازة أسلحة وذخائر

جملس النواب يسحب صالحية تعيني أمني مساعد للمجلس من 
الرئيس ويوكلها للملك

العائلة  اضطهاد  من  دولية”  “حماية  يطلبون  البحرين  شيعة 
احلاكمة

من  ترحيلها  مت  التي  اللبنانية  العوائل  بني  وسنة  مسيحيون 
البحرين

7077 حالة فصل تعسفي يف البحرين خالل 6 سنوات أعالها يف 
2011

39 رجل دين بحريني يتقدمهم آية اهلل قاسم: ال مطالبة بدولة 
مذهبية

السجن 15 عامًا ملتهَمني بتفجري يف سار وغرامة 2288 دينارًا

القطاع  من  تسريحهم  مت  بحريني  و800  آالف   9 العمل:  وزير 
اخلاص منذ أحداث 2011 حتى اآلن

رئيس غرفة التجارة يستقيل: جملس اإلدارة انقسم ألحزاب

خليفة بن سلمان يرفض انتقاد النواب: يستحقون التقدير

النيابة تقول إنها خاطبت الكويت بشأن احلكم الصادر بحق النائب 
“دشتي” وتهدد مبالحقته عرب االنرتبول

الداخلية: القبض على شخصني قاما بنشر مقطع فيديو يهني 
إحدى امللل

إصابة خطرية يف الوجه ملتظاهر بسرتة

جمعية جتمع الوحدة تدفع 78 ألف دينار رواتب سنوية ملوظفيها 
ومتلك أرضا مبليونني ونصف املليون

غرامة 200 دينار لبحريني أهان جملس النواب يف “انستغرام”

 5 35 شكوى تعذيب سجناء يف فرباير وإحالة  التحقيق اخلاصة: 
شرطة للمحاكمة

على  احلاكمة  العائلة  استحواذ  إلنهاء  البحرين  يف  تظاهرات 
السلطة ورفض الوجود السعودي

اجلمعيات  لقيادات  املالية  الذمم  كشوف  تطلب  العدل  وزارة 
السياسية

استدعاء الناشطة فاطمة احللواجي من قبل مركز شرطة احلد

إبعاد علي اسفنديار قسرا إىل العراق

ترفض  خارجية  استثمارات  دينار  مليون   683 متلك  “ممتلكات” 
الكشف عن تفاصيلها

االستئناف تؤيد حبس الشيخ عبدالزهراء املبشر سنتني بتهمة 
“التحريض على كراهية النظام”

وفاة عامل الدين
السيد جواد الوداعي 
وإقالة وزير اإلعام وإبعاد 30 لبنانيً

أحداث ووقائع شهر مارس 2016
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