
ــارس 2014: ــهر م ــع ش ــداث ووقائ أح
المنشــآت حمايــة  كذبــة  وفضــح  اإلماراتــي  الضابــط  مقتــل 
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كان  الحــدث األبــرز يف شــهر مــارس 2014 هــو مــا ســمي بانفجــار الديــه والــذي أســفر عــن مقتــل ضابــط إمــارايت 
الجنســية، خــال مواجهــات بــن محتجــن وقــوات األمــن بعــد انتهاء مجلــس عزاء الشــهيد جعفــر الــدرازي. هــذا االنفجار 

كشــف زيــف الكذبــة التــي أرســاها النظــام البحرينــي ومعــه قــوات درع الجزيــرة طــوال 3 ســنوات، مــن أن الجيــوش 

الخليجيــة جــاءت مــن أجــل حاميــة املنشــآت فقــط و”ال عاقــة لها بــأي دور أمنــي يف التعامــل مــع املتظاهريــن أو أي من 

األوضــاع الداخليــة”. ورغــم اشــتعال االعــام الخليجــي بحادثة قتل الضابط االمــارايت، إال أن ســؤال: “مــاذا كان يفعل الضابط 

اإلمــارايت يف الشــارع مــع قــوات أمــن النظــام البحرينــي؟” ظــل متعتــم عليــه ومســكوت عنــه.

الكاتــب عبــد اللــه األيــويب يف صحيفــة »أخبــار الخليــج«: جمعيــة األصالــة متورطــة بشــكل 

مبــارش يف القتــال بســوريا.

ــتمرة يف  ــن مس ــاكات، والبحري ــي االنته ــاءلة ملرتكب ــة«: ال مس ــة األمريكي ــر »الخارجي تقري

ــع. ــن املجتم ــة م ــز ضــد طائف التميي

الحكومــة تعلــن انتهاءهــا مــن تنفيــذ توصيــات بســيوين يف تقريــر رســمي أصــدره جهــاز 

متابعــة تنفيــذ التوصيــات.

آل  محمــد  بــن  أحمــد  املاليــة  وزيــر  اســتجواب  يرفــض  البحرينــي  الربملــان 

. خليفــة

1
السبت
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الخميس

أحداث ووقائع شهر مارس 2014:
مقتــل الضابــط اإلماراتــي وفضــح كذبــة حماية المنشــآت
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والــذي  قطــر  إىل  الســنية  البحرينيــة  العوائــل  مــن  عــدد  هجــرة  عــن  أنبــاء 

الدولــة  يف  »الراعــي  ســلوك  عــى  احتجاجــاً  الخمســن،  افرادهــا  عــدد  ناهــز 

. » يعيــة لر ا

ــر  ــة تن ــدرازي، والداخلي ــر ال ــام الشــهيد جعف ــف يف خت املعارضــة تدعــو للحضــور املكث

ــراً. ــل الســاعة الواحــدة ظه ــة قب الحواجــز لالعاق

منطقــة  يف  انفجــار  يف  رشطــة   3 مقتــل  عــن  رســميا  تعلــن  الداخليــة 

يــه لد ا

األشــر  برسايــا  يعــرف  مــا  وتتــربأ  التفجــري  تديــن  البحرينيــة  املعارضــة 

ورفضهــم  تربأهــم  فيــه  يعلنــون  »الديــه«  ألهــايل  وبيــان  وغريهــا،  واملقاومــة 

للتفجــري

مليشــيات مدنيــة مبعيــة أفــراد يحملــون أجهــزة الســلكية، يعتــدون عــى املبنــى الرئيــي 

ــن  ــل 3 م ــبب مبقت ــه تس ــة أن ــت وزارة الداخلي ــري قال ــاب تفج ــاق يف أعق ــة الوف لجمعي

ــا عنارصه

أول اعــراف بحرينــي بتــورط قــوات درع الجزيــرة يف قمــع املحتجــن، ومقتــل أول خليجــي 

يعلــن رســمياً مشــاركته يف قمــع التظاهــرات

املعارضــة  ضــد  املمنهــج  التحريــض  ملارســة  مجــددا  يعــود  البحريــن  تلفزيــون 

لشــيعة وا

بـــ  تجمــع الوحــدة يعلــق مشــاركته يف الحــوار ويدعــو الدولــة إلنهــاء مــا أســاه 

»التســاهل«

امللــك يعلــن الحــداد غــدا ويدعــو لتطبيــق القانــون عــى املحرضــن عــى »تفجــري 

الديــه«

3
اإلثنين 
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ضاحــي خلفــان رئيــس رشطــة ديب يدعــو إلرســال ألــف جنــدي إمــارايت إضــايف للبحريــن، 

ويعلــن: املعارضــة البحرينيــة أمســت عــدوة لــدول الخليــج

ــي:  ــم والغريف ــوار، وقاس ــه للح ــدد دعوت ــه« ويج ــري الدي ــن »تفج ــايئ يدي ــس العل املجل

ــراك ــه بالح ــة ل ــاد وال صل ــب و اإلفس ــال التخري ــن أع ــل م عم

ويل العهــد يعلــن عــن جلســة اســتثنائية ملجلــس الــوزراء  الثالثــاء... ويؤكــد دعــم الــدول 

الخليجيــة لبــالده

ــم  ــس مأت ــى رئي ــدي ع ــاين وتعت ــطح املب ــي أس ــة تعت ــنابس: املرتزق ــول يف الس ــر تج حظ

ــال ــن االعتق ــا م ــازل هرب ــطح املن ــن أس ــهم م ــوا بأنفس ــبّان ألق ــنابس، وش الس

ــفارة  ــي للس ــا من ــراين: هي ــة.. والظه ــرارات الحكوم ــارا لق ــته انتظ ــع جلس ــواب« يرف »الن

ــة اإلماراتي

ليلة مليئة بالرعب يف الديه والسنابس وجدحفص واعتقال 9 من عائلة السميع.

ــن نبلشــكم عــى  ــب ســالم.. ل ــا نهادنكــم وال نطل ــن: »م ــة ألهــل البحري ــة إماراتي صحيف

مشــهد وقــم«

الحكومــة تصنــف »االئتــالف« و»رسايــا األشــر« و»املقاومــة الشــعبية«  ومــن يتحالــف أو 

يتكامــل معهــا كمنظــات إرهابيــة.

وزير الخارجية السعودي: قرار االتحاد الخليجي سيتقرر قبل القمة الخليجية املقبلة

الثالثاء

األربعاء

3
االثنين
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ــن  ــارات تســحب ســفراءها مــن قطــر، ودبلومــايس قطــري م ــن والســعودية واإلم البحري

عائلــة »آل خليفــة«: الســعودية واإلمــارات فرضــوا سياســة يل الــذراع عــى البحريــن 

ــيايس ــا الس ــتغلن وضعه مس

أحمد الجار الله: شكوك حول تورط قطر يف تفجريات البحرين

»الداخلية« تعلن عن القبض عى »4 متورطن« يف تفجري الديه!

ســلطات البحريــن تتكتــم عــى عثورهــا عــى قنبلــة قــرب أحــد الرّصافــات منــذ 4 مــارس... 

والســفارة األمريكيــة تحــّذر رعاياهــا!

الشــيخ عيــى قاســم: تقــوم الدنيــا وال تقعــد ملقتــل رشطــي... وقتــل عــرات املواطنــن ال 

يســتحق تحقيقــا صادقــا!

ــد  ــام ح ــف النظ ــغ ضع ــة«: بل ــن بـــ »املرتزق ــن بحريني ــف وزيري ــة« تص ــة القطري »الراي

ــون ! ــن ميكروف ــوف م الخ

ضاحــي خلفــان: شــيعة البحريــن اليســتحقون املعاملــة األخويــة وســريهم مــن هــم ســنة 

الخليــج، والنائــب عبدالعــال يطالــب حــكام اإلمــارات مبحاســبة ضاحــي خلفــان إلســاءته 

لشــيعة البحريــن

بر كف طفل عمره 11 عاماً بسبب انفجار عبوة من مخلفات الرطة

امللك البحريني ينجز وعده: ها أنا ذا أحرق السنابس!

األربعاء

الخميس

الجمعة
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طالــب بوقفــة مشــابهة لوقفــة 2011... عبداللطيــف املحمــود: وقفتنــا يــوم غــد ضــد أعــداء 

الدين!

ســرة: األمــن يغلــق طــرق فرعيــة بالســواتر الرابيــة إلجبــار املواطنــن عــى املــرور بنقــاط 

التفتيــش

العــرات يف وقفــة لـ«الفاتــح« باملحــرق... واملحمــود: ملــاذا ال يبعــد عــن البــالد من ســحبت 

جنســياتهم؟ وعبدالجليــل خليــل: فشــل تجمــع »الفاتــح« رســالة لرمــوز الفتنة

وزيــر خارجيــة مــرص الســابق: ملــك البحريــن عــرض ضّمنــا ملجلــس التعــاون والســعودية 

جــددت الدعــوة

رئيس الوزراء يوجه لإلرساع يف تنفيذ املحاكات ضد اإلرهاب واإلرهابين

ــم تصــل إىل اإلعــدام  ــوا... وعقوبته ــه اعرف ــة تقــول إن متهمــي تفجــري الدي ــة العام النياب

ــاً إســقاط الجنســية  فضــالً عــن الحكــم وجوب

الحكومــة البحرينيــة التــي تضــم وزيريــن مــن »الجاعــة«: اعتبــار الســعودية »اإلخــوان« 

منظمــة إرهابيــة »شــأن داخــي«

الشاي والحليب والنكتة سالح البحرينين للتغلب عى نقاط التفتيش

وزيــرة شــؤون االعــالم املتحدثــة الرســمية باســم الحكومــة ســمرية رجــب: قطــر متورطــة يف 

مشــاريع »خطــرة« عــى األمــن الخليجــي

9
األحد
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الجمعة

االثنين

السبت



املفكــر الفلســطيني عزمــي بشــارة  يف ورقــة تقديــر موقــف يشــن هجومــاً شــديداً عــى 

الســعودية: تريــد قطــر تابعــة مثــل البحريــن

وزارة الداخليــة: إصابــة رجــّي أمــن يف انفجــار بالعكــر، و5 ســاعات متواصلــة مــن حصــار 

»العكــر« مبشــاركة مــن خفــر الســواحل...

بيــان لعبدالهــادي الخواجــة: مجموعــات صغــرية قــد تكــون قابلــت عنــف الســلطة 

بالتفجــريات أو أجهــزة أمنيــة خائفــة

محكمة بحرينية تقيض بسجن رجل الدين السيد كامل الهاشمي 3 سنوات

10
اإلثنين
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األربعاء
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ــة  ــن دول ــف البحري ــان تصن ــوق اإلنس ــطاء حق ــن نش ــاع ع ــدة للدف ــم املتح ــررة األم مق

ــارات ــا واإلم ــع كوب ــة م منتهك

ــع  ــن م ــة البحري ــة أزم ــا إىل مناقش ــون أوبام ــا يدع ــريا أمريكي ــمية: 28 خب ــالة رس يف رس

ــعودي ــل الس العاه

قطــر تــرد عــى »ســحب الســفراء«: سياســتنا الخارجيــة غــري قابلــة للتفــاوض... وملتزمــون 

بدعــم حــق الشــعوب يف تقريــر املصــري

ــة:  ــكرين والرط ــن العس ــن م ــج دفعت ــل تخري ــه حف ــاء رعايت ــلان أثن ــن س ــة ب خليف

ســنكافح اإلرهــاب وســنجابه اإلرهابيــن

ــه..  ــري الدي ــي تفج ــية متهم ــذب بوحش ــث ع ــدر الغي ــط ب ــود والضاب ــة« يع ــن الدول »أم

ــكري ــفى العس ــميع يف املستش ــاس الس وعب
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تربئة ضابط قام بتصوير معتقل عاريا 

»رويرز«: انقسام خليجي بشأن اإلخوان املسلمن... وموقف البحرين األكرث حساسية

ــلطة  ــذ الس ــات لتنفي ــم املنظ ــف: تقيي ــي بجني ــد األه ــات الوف ــاين لفعالي ــوم الث يف الي

ــتويات ــف يف أدىن املس ــيوين وجني ــات بس لتوصي

ســهام البحريــن تطــال الكويــت بعــد قطــر وعــان... حفــل ميجــد صــدام حســن يف جامعة 

البحريــن، وثــورة تويريــة غاضبــة ضــد النظــام البحرينــي الحاضن للبعــث الصدامي

ــن«،  ــندفعها الثم ــة و«س ــئوننا الداخلي ــل يف ش ــر تتدخ ــي: قط ــك البحرين ــار املل مستش

ــع  ــب م ــة.. وال تلع ــة أبيّ ــان دول ــي: ع ــك البحرين ــار املل ــون مستش ــون يهاجم وعاني

ــار! الكب

والســفري القطــري يف الســلطنة يهاجــم مستشــار ملــك البحريــن: اعــرف حجــم بلــدك... 

وعــان لــن تتبــع أســيادك

البحرين: احتجاجات يف الذكرى الثالثة القتحام قوات سعودية البالد

اإلخــوان املســلمون يف البحريــن يشــنون هجومــا عــى ضاحــي خلفــان: ترصيحاتــه أكاذيــب 

لتشــويه صورتنــا

مقــرح نيــايب ملنــح جــوازات خاصــة للعســكرين يف قــوة الدفــاع وقــوات األمــن والحــرس 

الوطنــي وجهــاز األمــن الوطنــي

15
السبت

12

13

األربعاء

الخميس

8



الحدثالتاريخ

تظاهرات يف أنحاء البحرين يف ذكرى التدخل السعودي

ــن«  ــة أم املؤمن ــدات عائش ــة تدعى«حفي ــة مجهول ــاً لجاع ــح ترخيص ــة متن وزارة الداخلي

ــل. ــات القت ــم صالحي ــة واعطائه ــب بتســليح رجــال الداخلي ــم مســرية تطال لتنظي

ــة تثبــت وجــود مســجد عــن رســتان  الباحــث بشــار العــايل يكشــف عــن وثيقــة تاريخي

ــذ 130 ســنة من

املــالزم »فــواز الصميــم« عــّذب صــادق الشــعباين واعتــدى عليــه جنســيا وأوهمــه باغتصاب 

زوجته

أحــد أفــراد آل خليفــة يهــدد رئيــس األمــن العــام: ســأفضح إســراتيجية الداخليــة للهجــوم 

عــى الوفــاق والــوزراء »الشــيعة«

محمــد بــن صقــر آل خليفــة ينفــذ تهديــده لــوزارة الداخليــة بنــر تقريــر أمنــي داخــي 

عــن أحــد الحســابات يف »تويــر«

15

16

17

السبت

األحد

االثنين

وزيــر حقــوق االنســان صــالح عــي.. أول قيــادي إخــواين يصــل الســعودية منــذ تصنيــف 

الجاعــة »إرهابيــة«

120 شخصية بينهم وزراء ومسؤولون ورجال أعال يرافقون امللك إىل باكستان

ــة البحرينيــة تناقــض ترصيحاتــه الســابقة: 188 ألفــا  إحصــاءات وزيــر العمــل عــن العال

قبــل شــهر تقلصــوا إىل 146 ألفــاً اليــوم

9



الحدثالتاريخ

تعرض الشيخ الحّني للصعق بالكهرباء إلجباره عى االعراف بـ«اإلعداد لتفجريات«

ــاش  ــي مع ــاً: »تب ــم محتج ــه هاش ــاء«... وعبدالل ــاحة الرف ــام »س ــل خي ــة« تزي »الداخلي

ــن« ــع وكل ت ارك

ــليمهم  ــة لتس ــع الرافض ــوا م ــون تحالف ــل: األمريكي ــيعة... فليف ــى الش ــاء ع ــد بالقض توّع

ــيناريو ــذا الس ــن ه ــن ع ــنا بعيدي ــراق، ولس ــم يف الع الحك

نايف بيالي: البحرين تستخدم قانون اإلرهاب إلسكات املعارضة ونحن نراقب الوضع

السجن بن 5 و15 عاما بحق 8 متهمن بـ«حيازة أسلحة ومتفجرات«

حبس النقايب عبد الرضا العليوات 60 يوما وفقا لـ«قانون اإلرهاب«

ــن  ــه اللذي ــي ورشيكي ــي البنع ــا« ع ــة »ألب ــس نقاب ــجن رئي ــد س ــة« تؤي ــربى الجنائي »الك

ــة ــن بالرك ــن حساس ــغالن منصب يش

اآلالف يشيعون »الشهيد جواد الحاوي« يف سرة ويحّملون امللك مسؤولية مقتله

مجلــس وحــدة علــاء باكســتان يرفــض زيــارة امللــك البحرينــي إلســالم آبــاد... ويصفــه بـــ 

»رمــز الدكتاتوريــة«

17

18

اإلثنين

الثالثاء

10



الحدثالتاريخ

البحريــن تعلــن عــن التعــاون األمنــي مــع باكســتان بعــد أيــام مــن نفــي األخــرية مســئوليتها 

عــن العاملــن الباكســتانين بالرطــة البحرينية

ــى  ــة ع ــابقا يف حمل ــدث س ــت الح ــن: ّوظف ــوال البحري ــا يرفضــون فورم ــا بريطاني 17 نائب

ــن املحتج

كاتــب إمــاريت يدعــو الســتئصال شــيعة البحرين...وملــك الســعودية إليقــاف تدخــل أوبامــا 

بشــؤون املنامــة

19 مليون دينار بحريني خسائر »املرصف الخليجي التجاري«

ــل يف  ــن العم ــن ع ــور العاطل ــي: طاب ــد النعيم ــة ماج ــر الربي ــال لوزي ــد الع ــب عب النائ

ــا ــة له ــة« فضيح »الربي

19

20

االربعاء

الخميس

صحيفة »البالد«: تحريض علني عى قتل املحتجن... ادهسوهم أىن ثقفتموهم!

ــاد  ــرية لباكســتان... وتظاهــرة واســعة يف إســالم آب ــة كب ــن يقــدم منحــة مالي ــك البحري مل

ــة  ــا يف »مكافح ــم خربتن ــة الباكســتاين: مســتعدون لتقدي ــر الداخلي ــه، ووزي ــدا بزيارت تندي

ــن ــرف« إىل البحري ــاب والتط اإلره

قطر تعرض الجنسية عى عائالت بحرينية سنية

النيابة العامة تأمر بحبس طفلن )12 عاماً( بتهمة التظاهر!

11



الحدثالتاريخ

صحيفة باكستانية: 10 آالف باكستاين يعملون يف األجهزة األمنية البحرينية

قــوات األمــن تقتحــم الســنابس وتعتقــل 3 مــن عائلــة الحــاج مــريزا مشــيمع، بعــد اعتقالهــا 

إخوانهــم األربعــة قبل أســبوعن.

املعتقل الكفيف عي سعد: التهم املوجهة إيل »تفوق قدرات املُبرصين«

ــم مل  ــن ألنه ــوا إرهاب ــوان: ليس ــول اإلخ ــد ح ــن أحم ــد ب ــي خال ــة البحرين ــر الخارجي وزي

ــة. ــة الوطني ــّر باملصلح ــا ي ــوا م يرتكب

ــل  ــع الســعودية ضــد »اإلخــوان«... ونتعام ــف م ــر: نق ــه يف توي ــى صفحت ــب ع ــم يكت ث

ــا ــا يصــدر عنه ــق م ــن وف ــا يف البحري معه

21
الجمعة

ــات  ــض االتفاقي ــن: نرف ــك البحري ــارة مل ــدا بزي ــي تندي ــرون يف كرات ــتانيون يتظاه باكس

ــة. األمني

منظمــة ADHRB  تقــدم شــكوى قضائيــة يف لنــدن ضــد منظّمــي ســباق الفورمــوال 

والفــرق املشــاركة والجهــات الراعيــة.

فرقــة موســيقية بريطانيــة تنتــج مقطوعــة بإيقــاع »تــن تــن تــن«... وترفــض بشــّدة تقديــم 

عــرض يف ســباق الفورمــوال

دبلوماســيون أمريكيــون: أوبامــا ألغــى قمــة مــع ملــوك الخليــج يف الريــاض بســبب 

معهــم. انقســامات 

20
الخميس



الحدثالتاريخ

»الوفاقيون« يختارون الشيخ عي سلان أمينا عام ملدة 4 سنوات جديدة

نــص االتّفــاق الثــاليث الجديــد بشــأن تســوية ملــف املفصولــن بــن كل مــن وزارة العمــل 

واالتحــاد العــام لنقابــات العــال وغرفــة البحريــن للتجــارة والصناعــة.

ــن الشــيعة: ربهــم بــر ومعصومهــم  ــاً املواطن ــي واصف املتحــدث باســم الجيــش البحرين

ــال نســب وطقوســهم رشك ــزين وأطفالهــم ب ــه وعامئهــم ت إل

ــة بقامئــة  ــات املقبل ــن تدخــل االنتخاب ــح« ل ــات »الفات ــة »الصــف« تكشــف: جمعي جمعي

موحــدة

ــن« يواجهــون واقعــاً  ــج: »إخــوان البحري ــار الخلي ــب بصحيفــة أخب ــويب الكات ــه األي عبدالل

ــدوم طويــال ــن ي ــة ل ــداً مل يخطــر عــى بالهم...وتحالفهــم مــع الدول جدي

اإلفراج عن املمرض حسن معتوق بعد قضائه 3 سنوات يف السجن

اســتدعاء مخطــري تظاهــرة املعارضــة يــوم الجمعة..و«الوفــاق«: سياســة البتــزاز املعارضــة 

حــول أنشــطتها الســلمية

ــد  ــاال ض ــون أع ــن ميارس ــية مم ــوازات الدبلوماس ــرداد الج ــث اس ــوزراء يبح ــس ال مجل

ــة. الدول

املتهــم األول بقضيــة انفجــار الديــه املعتقــل ســامي مشــيمع يقــول لعائلتــه خــالل زيــارة 

قصــرية: أنــا يف ســجن الرفــاع ولســت مــن قــام بتفجــري الديــه أبــداً، وعائلتــه تكشــف تكســري 

أســنانه وحــروق يف يديــه نتيجــة الصعــق بالكهربــاء.

22

23

24

السبت

األحد

اإلثنين
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الحدثالتاريخ

معتقلون ينامون يف ممرات العنابر يف سجن »جو« بسبب االكتظاظ

الوفاق: 9 شيعة فقط مقابل 58 من آل خليفة والسنة يف الحكومة !

تأييد سجن رضا الغرسة 5 سنوات يف قضية حيازة سالح وذخرية

تخفيض الحكم عى 16 متها من 15 إىل 10 سنوات بتهمة الهجوم عى نقطة أمنية

»الشورى« يقر قانونا بتحميل أولياء األمور مسئولية مشاركة أبنائهم يف املظاهرات

»الشورى« يقر حظر التظاهر باملنامة... ما عدا أمام املنظات الدولية

رئيــس الــوزراء: الوجــود العســكري األجنبــي يف املنطقــة مل يعــد يف صالحنــا وقطــر تآمــرت 

علينــا

الداخلية تعلن عن إصابة عدد من عنارصها يف تفجري بـ »القريّة«

رئيــس الــوزراء: أريــد أهــل املحــرق أن يصبحــوا مثــل عــادل فليفــل... وأيــام كنــا 70 ألــف 

نســمة كنــا بــال جمعيــات وأكــرث راحــة

25
الثالثاء

24
اإلثنين

14



الحدثالتاريخ

عين قوات أردنية جديدة يف الحوض الجاف وتعرضهم لسجناء بالرب

املتحــدث باســم »الفاتــح« يف حــوار التوافــق الوطنــي: كلــا ســمعت املســئولن يتحدثــون 

عــن الحــوار وضعــت يــدي عــى قلبــي

إخوان البحرين« يعقدون مؤمترهم العام يف 30 مارس

ــة...  ــات األخالقي ــن كل املقوم ــدر ع ــي انح ــش البحرين ــم الجي ــدث باس ــاق«: املتح »الوف

ــن ــعب البحري ــن ش ــذار م ــب االعت ويج

نــارص بــن خالــد بــن أحمــد آل خليفــة نجــل وزيــر الديــوان امللــي: قريبــاً رخصــة رســمية 

مــن الحكومــة البحرينيــة لدعــم الجهــاد بســوريا

ــي املتهمــن  ــن 3 و10 لباق ــراءة 3 والســجن ب ــدان وب الســجن 10 ســنوات للمصــور حمي

ــة »مهاجمــة رشطــة« بقضي

»رســالة إنــذار« مــن وزارة التجــارة لهــا.. صحيفــة »البــالد« مفلســة وعــزل مؤنــس املــردي 

قيــد التفكــري

حملة جديدة لـ »التطهري«... نقل محاسبن من معهد البحرين للعمل يف مدارس!

مستشار امللك البحريني: الله حقق مكره بظهور السيي وانقالبه »اإللهي«!

27

26

الخميس

األربعاء

15



الحدثالتاريخ

السجن 10 سنوات لـ4 متهمن و3 لـ2 بتهمة »تفجري أسطوانة غاز«

الداخلية تغلق مدخل سوق سرة املركزي بالحواجز اإلسمنتية

بعد 3 أعوام من اإليقاف... رسائل ملفصويل »ألبا« للعودة إىل أعالهم

ــن  ــم م ــن«... وتحذره ــودة للوط ــبوعن لـــ »الع ــارج أس ــن يف الخ ــل املقاتل ــن مته لبحري

ــية ــراءات قاس إج

أمن عام الوفاق مخاطبا دول مجلس التعاون: جيوشكم عقدت األزمة البحرينية

29

30

السبت

االحد

»الداخلية« تعلن القبض عى »مطلوبن« خالل قيامهم بتجمهر بالسيارات يف كرانة

أرقــام مفزعــة للتوظيــف بالقطــاع الخــاص خــالل 2013: 80 ألــف عامــل أجنبــي مقابــل 6 

آالف بحرينــي

الوفاق« تنهي أعال مؤمترها العام رغم عرقلة السلطات

الديــوان امللــي ســيحتفل غــداً بســباحة تحــدي خالــد بــن حمــد... رســائل للضيــوف باســم 

وزيــر الديــوان ورعايــة امللــك

27
الخميس
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الحدثالتاريخ

ــوف... وأحــكام  ــد عــى 16 شــابا بتهمــة مهاجمــة الرطــة باملولوت أحــكام بالســجن املؤب

أحدهــم بلغــت 59 ســنة!

اعتقال مواطن وزوجته وتعذيبها لالعراف بـ«حيازة أسلحة«

الرطة تقتلع األشجار من شارع الشهيد أحمد فرحان وسط سرة

امللك البحريني يرقي ابنه خالد بن حمد إىل رتبة »رائد«

26
االحد
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أجندة بأهم أحداث ثورة البحرين تصدر كل شهر

أحداث ووقائع شهر مارس 2014:
مقتــل الضابــط اإلماراتــي وفضــح كذبــة حماية المنشــآت
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