
ــو 2016، خرجــت مســرات شــعبية يف عــدد   يف األول مــن ماي
يــوم العمــال العاملــي، ورددت  مــن مناطــق البــاد مبناســبة 
باالتفاقيــة  النظــام  غــدر  ضــد  غاضبــة  هتافــات  املســرات 
الثاثيــة التــي وقعهــا مــع االحتــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن 

وغرفــة التجــار مــن أجــل إعــادة املفصولــن إىل أعمالهــم.
وزارة اخلارجيــة االمركيــة طالبــت البحريــن بالوفــاء بتعهدهــا 
باإلفــراج عن الناشــطة زينــب اخلواجة. يف ما كشــفت املعتقلة 
ــي  ــاكات الت ــن االنته ــام ع ــرأي الع ــوي لل ــة املوس ــابقة ريحان الس

جــرت بحقهــا.
وبشــكل مفاجــئ، زار حممــود شــريف بســيوين البــاد، وأصــدرت 
تنفيــذ  مت  إّنــه  فيهــا  قــال  لســانه  علــى  تصريًحــا  بنــا  وكالــة 
توصيــات جلنــة التحقيــق يف أحــداث البحريــن التــي ترأســها قبــل 
ــره  ــًلا حض ــا حف ــيوين بعده ــر بس ــا، وحض ــنوات تقريًب ــس س خم
امللــك احتفــاًلا باالنتهــاء مــن تنفيــذ التوصيــات بحســب زعــم 
الّســلطات، بعدهــا، قــال وزيــر العــدل إن معهــد بســيوين يف 
ايطاليــا حصــل علــى ٪50 مــن عقــود الّتدريــب للقضــاة، وأعضــاء 

الّنيابــة، والّســلك القضائــي العســكري.
واتهــم رئيــس إدارة هيئــة املعلومــات واألمــن االلكــروين يف 
احلكومــة اإللكرونيــة يف تصريــح لــه إيــران مبحاولــة اخــراق 

احلكوميــة. اإللكرونيــة  األنظمــة 
وزار ملــك البحريــن سويســرا، وقالــت احلكومــة السويســرية 
ــك  ــع مل ــر م ــكل مباش ــان بش ــوق االنس ــا حق ــارت قضاي ــا أث إّنه

البحريــن.
الديــن  علمــاء  علــى  يحظــر  قانوًنــا  النــواب  جملــس  وأصــدر 
ممارســة العمــل السياســي ضمــن اجلمعيــات السياســية، 
يف حــن أصــدرت حمكمــة بحرينيــة حكًمــا بالســجن ملــدة عــام 
علــى الشــيخ حممــد املنســي. وأصــدرت حمكمــة أخــرى حكًمــا 
السياســين،  الســجناء  مــن  عشــرة  ضــد  املؤبــد  بالســجن 
وأســقطت جنســية 12 آخريــن، كمــا أّيــدت حمكمــة االســتئناف 

حكًمــا باإلعــدام ضــد ثاثــة ســجناء سياســين.
وختمــت حمكمــة االســئناف شــهر مايــو بزيــادة احلكــم الصــادر 
ضــد زعيــم املعارضــة الشــيخ علــي ســلمان بالســجن 9 أعــوام 
4. ومت اإلفــراج عــن زينــب اخلواجــة وإجبارهــا علــى  بــدًلا مــن 

ــا. ــراج عنه ــن اإلف ــة م ــرة قليل ــد ف ــى بع ــل إىل املنف الرحي
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“قوى املعارضة” يف اليوم العاملي للصحافة: احلريات اإلعالمية 
سجلت تراجعًا وطغى على الصحف خطابات الكراهية

حقوق  قضايا  مباشر  بشكل  ناقشنا  السويسرية:  اخلارجية 
اإلنسان مع ملك البحرين

خلفية  على  جو  سجن  يف  معتقل  ألف  السجناء«:  »مفوضية 
االتهامات بأعمال الشغب

وزير العدل يؤكد أن معهد بسيوين يف إيطاليا حصل على عقود 
لتدريب ٪50 من القضاة وأعضاء النيابة والقضاء العسكري

اعتقال 8 مواطنني ومداهمة 14 مسكنا يف األسبوع الثالث من 
شهر مايو

عباس املاضي يقود خدمات النواب للموافقة على وقف تقاعد 
املسقطة جنسيتهم

إحصائيات وزارة العمل: 55 باملئة من العاطلني “جامعيون”

تراقب  املتحدة  األمم  إن  يقول  مون  كي  بان  باسم  متحدث 
حماكمة أمني عام الوفاق

إىل  يؤدي  لن  الوفاق  عام  أمني  عقوبة  تشديد  أن  ترى  طهران 
تسوية املشاكل يف البحرين

وزير اخلارجية الربيطاين من البحرين: نرحب بالتزام امللك باإلصالح 
وأمام الشيخ علي سلمان مرحلة التمييز

يف  مستمرة  البحرين  املتحدة:  باألمم  اخلاصة  اإلجراءات  فريق 
اضطهاد الشيعة وتدمري آثارهم الدينية والثقافية

11 متهما وأحكام بالسجن تصل إىل املؤبد يف  إسقاط جنسية 
قضية “مستودع داركليب”

البحرين أعلى دولة بالعامل يف إسقاط اجلنسيات العام 2015

اخلارجية األمريكية تقول إن قضية زينب اخلواجة تشّكل مسألة 
هاّمة بالنسبة للواليات املّتحدة

استهداف  تواصل  البحرين  الدينية:  للحرية  األمريكية  اللجنة 
الشيعة والتمييز ضدهم يف شتى اجملاالت

علماء البحرين: منع رجل الدين من ممارسة النشاط السياسي 
فاقد ألي اعتبار ديني وقانوين

وزارة العدل تسلم جملس النواب طلب رفع احلصانة عن 3 نواب

بسيوين من املنامة: البحرين نفذت توصيات جلنة تقصي احلقائق 
وجتاوزت أحداث 2011

إيران  من  مدعومة  فضائية  و40  ملؤامرة  تعرضنا  اإلعالم:  وزير 
قامت بحمالت تشويه ممنهج لسمعة البحرين

حكومية  جائزة  لنيل  يرتشح  حميدان  أحمد  املعتقل  املصّور 
للصحافة بصورة من سجن “جو”

على  العجم  باستهداف  تقوم  البحرينية  احلكومة  أن  يؤكد  تقرير 
نحو ممنهج

البحرين وروسيا توقعان اتفاقا لـ »تسليم اجملرمني«

التحقيق اخلاصة تستدعي زوج ريحانة املوسوي

نار  إطالق  حادثة  يف  بتورطهم  مشتبه  على  القبض  الداخلية: 
على شرطي يف سرتة

كاتبة يف “أخبار اخلليج”: املذهب الشيعي حتول إىل دين جديد ال 
صلة له باإلسالم

وزير العمل: حوايل 7 آالف عاطل عن العمل 85 باملئة منهم إناث

 بريطانيا تّدرب قوات بحرينية من جهاز السجون مقابل 2.1 جنيه 
اسرتليني

البحرين تعلن أنها نفذت توصيات جلنة تقصي احلقائق يف حفل 
بحضور امللك وبسيوين

كبار علماء الشيعة بالبحرين يجددون رفضهم للوصاية الرسمية 
على املآمت واحلوزات

لوحدة  إحالتها  مت  املوسوي  ريحانة  شكوى  التظلمات:  أمانة 
التحقيق اخلاصة

وويل  السعودية  مللك  خطيتني  برسالتني  يبعث  البحرين  ملك 
عهد أبوظبي

ملسؤولني  كرشى  دفعت  دوالر  ماليني   110 بنما”:  “أوراق 
بحرينيني لتمرير عقود تفوق 3 مليارات دوالر

أعمال  يف  بالضلوع  تتهمه  معاقا  تعتقل  البحرينية  السلطات 
شغب

لوقف  الطعام  عن  إضرابا  يبدأون  جو  بسجن   10 مبنى  معتقلو 
سوء املعاملة

ملك البحرين يقول إن حكومته مل تعتقل أي صحفي

التاجر: “النيابة” استدعت ريحانة لعرضها على  مكتب احملامي 
الطبيب الشرعي بعد 3 سنوات من تعذيبها

السفري األملاين يأسف لتوقف »احلوار الوطني« يف البحرين

5 سنوات من تقريره... بسيوين يف البحرين للقاء حمد  بعد نحو 
بن عيسى

ملك البحرين يلتقي امللك السعودي يف جدة

وندعو  للتنكيل  نتعرض  اجلاف”:  “احلوض  يف  معتقلون  أطفال 
لتحرك عاجل

مدينة حمد واملعامري ضمن املدن األسوأ تلوًثا عاملًيا

البحرين  يف  زهيدة  بأسعار  للبيع  هنديات  عامالت  اإلندبندنت: 
والسعودية

ملك  باستقبال  اخلليج  بدول  عالقاتها  تطبيع  تعيد  سويسرا 
البحرين

52 شكوى و57 طلبا للمساعدة  الوطنية حلقوق اإلنسان تلقت 
منذ مطلع العام

أعلنته واإلفراج عن  الوفاء مبا  البحرين  اخلارجية األمريكية: على 
الناشطة اخلواجة ورضيعها فورًا

العسكري ماهر املسلم رئيسا تنفيذيا لطريان اخلليج

بيان علماء البحرين: احلكم ضد الشيخ املنسي يندرج يف سياق 
االستهداف الطائفي للشيعة

ويتوعد  التظلمات  إدارة  من  يسخر  اجلاف  احلوض  سجن  مدير 
السجناء ب “أيام عصيبة”

بعد  التاميز  صحيفة  ضد  قانونية  بشكوى  يتقدم  البحرين  ملك 
انتقادها جلوسه إىل جانب امللكة إليزابيث

220 معتقال فوق طاقة مبنى 4 يف سجن جو

السلطات البحرينية تنفي املواطن حسن أبو القاسم إىل مدينة 
مشهد اإليرانية

البالد  يف  عناصرها  من  اثنني  إصابة  عن  تعلن  الداخلية  وزارة 
القدمي

بسيوين يقول إن التصريحات التي نسبتها له وكالة أنباء البحرين 
“غري دقيقة”

متوقع  قانون  ملرسوم  استباًقا  املبكر«  »التقاعد  من  موجة 
يخفض مزايا املتقاعدين

النيابة تقول إنها حفظت 15 بالغا من أصل 61 تقدم بهم “رئيس 
النواب” بحق مغردين

اإللكرتونية  األنظمة  باخرتاق  إيران  تتهم  املعلومات  هيئة 
احلكومية

وسكة  اصطناعية  جزرًا  يتضّمن  للبحرين  جديد  هيكلي  خمّطط 
حديد وشوارع دائرية

لها  تعرضت  التي  واالنتهاكات  تعذيبها  توثق  املوسوي  ريحانة 
لدى “الوطنية حلقوق االنسان”

املتهمني  تسليم  اتفاقية  يبحثون  اخلليجيون  العدل  وكالء 
واحملكومني بني دول جملس التعاون

حمكمة االستئناف تقرر تشديد عقوبة زعيم املعارضة: السجن 
9 سنوات ألمني عام الوفاق الشيخ علي سلمان

البحرين: احلكم على الشيخ علي سلمان لن يزيد شعب  علماء 
البحرين إال إصرارا على مواصلة احلراك

مبحاكمة  يحظ  مل  سلمان  علي  الشيخ  إن  يقول  الدفاع  فريق 
عادلة ويصف حكم االستئناف بـ “املرعب”

واشنطن تطالب باإلفراج عن الشيخ علي سلمان: احلكم الصادر 
بحقه ال يساهم يف تشجيع املصاحلة

خليفة  البن  دينار   1500 وغرامة  سنوات   6 بالسجن  غيابي  حكم 
الظهراين بتهمة حيازة سالح واإلجتار باخملدرات

بريطانيا تعتقل ناشطني بحرينيني حاوال االحتجاج ضد مشاركة 
أمري بحريني متهم بالتعذيب يف سباق

جمموع أحكام “مرنفزهم” تصل إىل السجن سنة وكفاالت مالية 
لوقف التنفيذ

السجن 5 أشهر لـ “مرنفزهم” التهامه شخصني بالتحريض على 
قلب النظام

بسب  االسكان  عالوة  من  ُحرموا  ملواطنني  حالة   70 توثيق 
دخولهم السجن

مسريات يف يوم العمال العاملي تندد بغدر النظام يف االتفاقية 
الثالثية

اخلارجية األمريكية: نعد تقريرا عن تنفيذ البحرين لتوصيات تقرير 
بسيوين بطلب من الكوجنرس

البحرين تقضي بسجن رجل دين شيعي عاما كامال ألدائه الصالة 
دون ترخيص

الشورى ميرر مرسومًا يسمح بتأسيس شركات مملوكة لألجانب 
بشكل كامل

االنضمام  الدين  خطباء  على  يحظر  البحريني  النواب  جملس 
للجمعيات السياسية

الشكوى  من  “األوقاف”  موقف  مبعرفة  يطالبون  البحرين  علماء 
ضد الشيخ املنسي

قاضي تنفيذ العقاب يأمر باإلفراج عن زينب اخلواجة... والعائلة 
تؤكد تلقيها اتصااًل يفيد بإطالق سراحها

قضية  يف  لسبعة  واملؤبد  متهمني   3 إعدام  تؤيد  االستئناف 
مقتل 3 شرطة بالديه بينهم ضابط إماراتي

املؤبد لـ 10 بحرينيني متهمني بتشكيل “سرايا األشرت” وإسقاط 
اجلنسية عن 12

حزب اهلل يدين احلكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان

أمني عام التظلمات يلتقي وفدًا من موظفي الشيوخ األمريكي 
لشرح مهمات األمانة

ميكننا  ال  احلكومي:  التلفزيون  بفشل  يقّر  البحريني  اإلعالم  وزير 
منافسة 5 آالف قناة تلفزيونية

“القضاء” يرفض تسمية “االحتاد احلر” ممثاًل رسميًا للبحرين

احلكومة توافق على مشروع قانون برملاين مبنع رجال الدين من 
االنتماء للجمعيات السياسية

قانوين  املتهمني  صور  نشر  اإلنسان:  حلقوق  الوطنية  رئيس 
ونحل مشاكل سجن “جو” بالتلفون

بسيوين يف البحرين
وزيادة فرة سجن زعيم املعارضة
إىل 9 أعوام

أحداث ووقائع شهر مايو 2016
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