
الرقم-المنطقة-االسم-المهنة-مالحظات أخرىمالحظات أخرىالمھنةاالسمالمنطقةالرقم
العنيسي؟؟1 المعلميندكتوراحمد 1-؟؟-احمد العنيسي-دكتور-جمعية المعلمينجمعية
السلمان؟؟2 ميثم 2-؟؟-الدكتور ميثم السلمان--الدكتور
العلوي؟؟3 أحمد 3-؟؟-السيد أحمد العلوي-دكتور-معتقلمعتقلدكتورالسيد
الحني؟؟4 رياض 4-؟؟-الشيخ رياض الحني --معتقلمعتقلالشيخ
ضيف؟؟5 5-؟؟-باسم ضيف -دكتور-معتقلمعتقلدكتورباسم
الحليبي؟؟6 6-؟؟-جاسم الحليبي --معتقلمعتقلجاسم
سرحان؟؟7 رضي احمد 7-؟؟-حسن احمد رضي سرحان--حسن
غانم؟؟8 حمزة 8-؟؟-حسن حمزة غانم --مفقودمفقودحسن
البقارة؟؟9 عيسى السابعحسن الدوار في اعتقاله 9-؟؟-حسن عيسى البقارة--تم اعتقاله في الدوار السابعتم
الكربابدي؟؟10 10-؟؟-حسين الكربابدي --مفقودمفقودحسين
الجزيري؟؟11 11-؟؟-حمزة الجزيري --مفقودمفقودحمزة

12-؟؟-رضي العكري-طبيب-تاريخ االعتقال 25 مارس 2011تاريخ االعتقال 25 مارس 2011طبيبرضي العكري؟؟12
زبر؟؟13 13-؟؟-زهرة زبر -22سنة-معتقلةمعتقلة22سنةزھرة
جاسم؟؟14 محمد ابراھيم 14-؟؟-زهير ابراهيم محمد جاسم --زھير
الحميد؟؟15 عبد 15-؟؟-طالل عبد الحميد--مفقودمفقودطالل

تاريخ االعتقال 20 مارس 2011 ليالً عادل محمد المسقطي؟؟16
16-؟؟-عادل محمد المسقطي--تاريخ االعتقال 20 مارس 

2011 ليالً 
الجزيري؟؟17 17-؟؟-عباس الجزيري --مفقودمفقودعباس
عطية؟؟18 االمير 18-؟؟-عبد االمير عطية --مفقودمفقودعبد

مصاب تم اعتقالة في المستشفى عبدهللا أحمد يوسف الحبيب؟؟19
19-؟؟-عبدهللا أحمد يوسف الحبيب--مصاب تم اعتقالة في 

المستشفى

اعتقل من غرفة العمليات في المستشفى دكتورعلي العكري؟؟20
20-؟؟-علي العكري-دكتور-اعتقل من غرفة العمليات في 

المستشفى
ضيف؟؟21 21-؟؟-غسان ضيف-دكتور-معتقلمعتقلدكتورغسان
البقالوة؟؟22 22-؟؟-فهمي البقالوة --مفقودمفقودفھمي
المبارك؟؟23 حسين 23-؟؟-كميل حسين المبارك--كميل
بقالوة؟؟24 عبدالصاحب أملمحمد 24-؟؟-محمد عبدالصاحب بقالوة-حركة أمل-معتقلمعتقلحركة
أصغر؟؟25 25-؟؟-محمود أصغر-دكتور-معتقلمعتقلدكتورمحمود
التتان؟؟26 25/3شاعرنادر المطار من 26-؟؟-نادر التتان-شاعر-اعتقل من المطار 25/3اعتقل
هللا؟؟27 عبد 27-؟؟-ياسر عبد هللا-المسعف-مفقودمفقودالمسعفياسر
مھدي؟؟28 صالح 28-؟؟-منير صالح مهدي--معتقلمعتقلمنير
عبدالرضا؟؟29 علي ميرزا جعفر 29-؟؟-حميد جعفر ميرزا علي عبدالرضا--معتقلمعتقلحميد
السلمان؟؟30 30-؟؟-ميثم السلمان-الشيخ-الشيخميثم
السيد؟؟31 31-؟؟-غصون السيد--غصون



يوسف؟؟32 32-؟؟-محمد يوسف--محمد
ميرزا؟؟33 33-؟؟-محمد ميرزا--محمد
الغنامي؟؟34 جاسم 34-؟؟-عزيز جاسم الغنامي--مفقودمفقودعزيز
طرادة؟؟35 اسماعيل 35-؟؟-ابراهيم اسماعيل طرادة--مفقودمفقودابراھيم
صيبع36 العلويابو محمد سيد 36-ابو صيبع -علوي سيد محمد العلوي --معتقلمعتقلعلوي

االعتقال 1827/3سنةاحمد وليد احمد يوسفاسكان سلماباد37
37-اسكان سلماباد-احمد وليد احمد يوسف-18سنة-االعتقال 

27/3

طالب في كلية المعلمين18سنةحسن جعفر احمد صالح حسن عزيزاسكان سلماباد38
38-اسكان سلماباد-حسن جعفر احمد صالح حسن عزيز-

18سنة-طالب في كلية المعلمين
سلماباد39 طالباسكان المعلميناحمد كلية في 39-اسكان سلماباد-احمد طالب --كطالب في كلية المعلمينكطالب

معتقل20سنةفاضل عباس الشيخ ابراھيم أل مباركاسكان عالي40
40-اسكان عالي-فاضل عباس الشيخ ابراهيم أل مبارك-20سنة-

معتقل

41-اسكان عالي -حسن سلمان معتوق -مستشفى السلمانية -مستشفى السلمانيةحسن سلمان معتوق اسكان عالي 41
عالي42 نسيراسكان مكي الكريم 42-اسكان عالي -عبد الكريم مكي نسير --معتقلمعتقلعبد
عالي43 الجزيرياسكان احمد يوسف 43-اسكان عالي -فاضل يوسف احمد الجزيري --معتقلمعتقلفاضل
عالي44 المدوباسكان سلمان علي الكريم عبد 44-اسكان عالي -محمد عبد الكريم علي سلمان المدوب--محمد
غديرالبرھامة45 جاسم خليل 45-البرهامة -حسين خليل جاسم غدير-19سنة-معتقلمعتقل19سنةحسين
القديم46 المقدادالبالد الجليل عبد 46-البالد القديم-الشيخ عبد الجليل المقداد --معتقلمعتقلالشيخ
القديم47 درويشالبالد 47-البالد القديم-حسين درويش--حسين

48-البالد القديم-ناصر الجشي--تهمته دهس الشرطة وقتلهمتھمته دھس الشرطة وقتلھمناصر الجشيالبالد القديم48

49-البالد القديم-يوسف رضي المقداد -32سنة-االعتقال 27/3االعتقال 3227/3سنةيوسف رضي المقداد البالد القديم49

نائب رئيس خدمات التمريضنوال خليل العويناتيالبالد القديم50
50-البالد القديم-نوال خليل العويناتي--نائب رئيس خدمات 

التمريض
القديم51 51-البالد القديم-رقية--معتقلمعتقلرقيةالبالد

52-البالد القديم-علي احمد عباس يحيى ثامر-12سنة-مختطفمختطف12سنةعلي احمد عباس يحيى ثامرالبالد القديم52
القديم53 اسماعيلالبالد احمد ميرزا 53-البالد القديم-احمد ميرزا احمد اسماعيل-26سنة-مختطفمختطف26سنةاحمد
رضيالحجر54 جاسم 54-الحجر-عبدهللا جاسم رضي--مفقودمفقودعبدهللا
الشماعالدراز56 جواد محمد 56-الدراز-حسن محمد جواد الشماع--معتقلمعتقلحسن
الغربالالدراز57 الجليل عبد 3527/3سنةسميح 57-الدراز-سميح عبد الجليل الغربال-35سنة-اعتقل 27/3اعتقل
الموسويالدراز58 علي حبيب أحمد سنةسيد 58-الدراز-سيد أحمد حبيب علي الموسوي-17 سنة-معتقلمعتقل17
حسينالدراز59 علي ھاشم سيد بھاء 59-الدراز-سيد بهاء سيد هاشم علي حسين--معتقلمعتقلسيد
الموسويالدراز60 ناصر سيد صالح 60-الدراز-سيد صالح سيد ناصر الموسوي--معتقلمعتقلسيد



مرزوقالدراز61 حسين صالح 32عامر 61-الدراز-عامر صالح حسين مرزوق-32 سنة-مفقودمفقودسنة
العصفورالدراز62 محسن صالح مارس2011محسن 62-الدراز-محسن صالح محسن العصفور--22 مارس 222011
الشھابيالدراز63 طه 63-الدراز-محمد طه الشهابي--معتقلمعتقلمحمد
شكريالدراز64 علي 64-الدراز-محمد علي شكري--محمد
الشھابيالدراز65 حسن محمد سنةمھدي 65-الدراز-مهدي محمد حسن الشهابي-17 سنة-معتقلمعتقل17
المرزوقالدراز66 صالح 26/3عباس 66-الدراز-عباس صالح المرزوق--معتقل 26/3معتقل
عبدالرزاقالدراز67 67-الدراز-سناء عبدالرزاق--سناء
الواليةالدية68 تفتيشحسن 68-الدية -حسن الوالية --نقطة تفتيشنقطة
69-الدير-وهيب-16سنة-16سنةوھيبالدير69
الخيرالديه70 محسن النعيمحسين 70-الديه-حسين محسن الخير--مركز النعيممركز
الماجدالديه71 علي 20/3/2011سامي : االعتقال 71-الديه-سامي علي الماجد-- تاريخ االعتقال : 20/3/2011تاريخ
كاظمالديه72 72-الديه-سلمان كاظم--معتقلمعتقلسلمان
العكريالديه73 حسن المجيد 73-الديه-عبد المجيد حسن العكري --عبد
الواليةالديه74 تفتيش فاضل 74-الديه-فاضل الوالية -نقطة تفتيش -نقطة
الدينالديه75 زين احمد الرفاعمحمود مركز في 75-الديه-محمود احمد زين الدين--معتقل في مركز الرفاعمعتقل

االعتقال5526/3سنةالسيد عبدالنبي السيد عبدالرضا الموسويالزنج 76
76-الزنج -السيد عبدالنبي السيد عبدالرضا الموسوي-55سنة-

االعتقال26/3
اسماعيلالزنج77 77-الزنج -عباس اسماعيل --مفقودمفقودعباس
الشيخالسنابس78 عبدالنبي علي 16حسن 78-السنابس-حسن علي عبدالنبي الشيخ-16 سنة-سنة
المخوضرالسنابس79 مھدي هللا عبد الھادي 79-السنابس-عبد الهادي عبد هللا مهدي المخوضر--معتقلمعتقلعبد
راشدالسنابس80 عبدهللا 80-السنابس-فخري عبدهللا راشد--معتقلمعتقلفخري
المعلمالسنابس81 أحمد مال 81-السنابس-محمد مال أحمد المعلم--معتقلمعتقلمحمد
مشيمعالسنابس82 احمد 82-السنابس -حسين احمد مشيمع --معتقلمعتقلحسين
الحيالسنابس83 عبد منصور هللا عبد 83-السنابس -علي عبد هللا منصور عبد الحي --معتقلمعتقلعلي
شبيبالسھلة84 الجليل عبد 84-السهلة-بسام عبد الجليل شبيب--معتقلمعتقلبسام
المدبرالسھلة85 سعيد 85-السهلة-جالل سعيد المدبر--مفقودمفقودجالل

إبن عضو شورى الوفاق إبراھيم المدھونجھاد ابراھيم المدھونالسھلة86
86-السهلة-جهاد ابراهيم المدهون--إبن عضو شورى الوفاق 

إبراهيم المدهون

إبن عضو شورى الوفاق إبراھيم المدھونحامد ابراھيم المدھونالسھلة87
87-السهلة-حامد ابراهيم المدهون--إبن عضو شورى الوفاق 

إبراهيم المدهون

إبن عضو شورى الوفاق إبراھيم المدھونخليل ابراھيم المدھونالسھلة88
88-السهلة-خليل ابراهيم المدهون--إبن عضو شورى الوفاق 

إبراهيم المدهون

إبن عضو شورى الوفاق إبراھيم المدھونطاھر ابراھيم المدھونالسھلة89
89-السهلة-طاهر ابراهيم المدهون--إبن عضو شورى الوفاق 

إبراهيم المدهون
فضلالسھلة90 علي 90-السهلة-فالح علي فضل--معتقلمعتقلفالح
فضلالسھلة91 علي 91-السهلة-فؤاد علي فضل--معتتقلمعتتقلفؤاد



المطوعالسھلة92 محمد علي 92-السهلة-فيصل علي محمد المطوع--معتقلمعتقلفيصل
يوسفالسھلة93 93-السهلة-مرتضى يوسف--مرتضى

94-الشاخورة-محمد عقيل--تم اعتقاله بتاريخ 23 مارس2011تم اعتقاله بتاريخ 23 مارس2011محمد عقيلالشاخورة94
العصفورالشاخورة95 سلمان 95-الشاخورة-علي سلمان العصفور--علي
معتوقالشاخورة96 سلمان 96-الشاخورة-امين سلمان معتوق--امين
مكيالصالحية97 حسن 97-الصالحية-رضا حسن مكي--معتقلمعتقلرضا
المغنيالعكر98 الحسين عبد 98-العكر-إدريس عبد الحسين المغني--معتقلمعتقلإدريس
الصفارالعكر99 إبراھيم علي 99-العكر-حسين علي إبراهيم الصفار--مفقودمفقودحسين
مطرالعكر100 حبيب حسن 100-العكر-عيسى حسن حبيب مطر--معتقلمعتقلعيسى
السرحانيالعكر101 حسن علي 101-العكر -جابر علي حسن السرحاني --معتقلمعتقلجابر

اعتقل 28/3 كلية المعلمين22سنةمحمد عبدهللا عيسى حبيلالغريفة102
102-الغريفة-محمد عبدهللا عيسى حبيل-22سنة-اعتقل 28/3 

كلية المعلمين
عبدهللالقدم103 18/3جاسم 103-القدم-جاسم عبدهللا--االعتقال 18/3االعتقال
جعفرالقدم104 104-القدم-حسين جعفر--حسين
محسنالقرية105 سيد ناصر 105-القرية-سيد ناصر سيد محسن--معتقلمعتقلسيد
الفھدالكورة106 كاظم يوسف 106-الكورة-حمد يوسف كاظم الفهد--معتقلمعتقلحمد

107-الكويت-ناصر الرس--مفقود منذ 20/3 في مطار البحرينمفقود منذ 20/3 في مطار البحرينناصر الرسالكويت107
حسنالماحوز108 علي حسن 108-الماحوز-فاضل حسن علي حسن--Mar40624‐22فاضل
عونالمالكية109 109-المالكية -احمد عون --معتقلمعتقلاحمد
جعفرالمالكية110 110-المالكية -استاذ جعفر --معتقلمعتقلاستاذ
ناصرالمالكية111 111-المالكية -حسن ناصر --معتقلمعتقلحسن
نوحالمالكية112 112-المالكية -حسن نوح --معتقلمعتقلحسن
حيدرالمالكية113 سيد ھاني 113-المالكية -سيد هاني سيد حيدر --معتقلمعتقلسيد

االمين المالي لجمعية المعلمين صالح عباس جابر  البري المالكية 114
114-المالكية -صالح عباس جابر  البري --االمين المالي لجمعية 

المعلمين
ھاديالمالكية115 السيد 115-المالكية -عادل السيد هادي --معتقلمعتقلعادل
راشدالمالكية116 بو هللا عبد محمد هللا 116-المالكية -عبد هللا محمد عبد هللا بو راشد --معتقلمعتقلعبد
وھابالمالكية117 ناصر 117-المالكية -عزيز ناصر وهاب --معتقلمعتقلعزيز
عونالمالكية118 118-المالكية -علي عون --معتقلمعتقلعلي
119-المالكية -عون --معتقلمعتقلعونالمالكية119
عونالمالكية120 120-المالكية -مجيد عون --معتقلمعتقلمجيد
يحيىالمالكية121 نوح 121-المالكية -محمد نوح يحيى --معتقلمعتقلمحمد
ناصرالمالكية122 122-المالكية -وهاب ناصر --معتقلمعتقلوھاب



احداث مدينة حمد 17سنةكميل عاشور عبد علي عاشور المالكية 123
123-المالكية -كميل عاشور عبد علي عاشور -17سنة-احداث 

مدينة حمد
عاشورالمالكية124 إسعافمحسن 124-المالكية -محسن عاشور-سائق إسعاف-معتقلمعتقلسائق
محمدالمحرق125 اسد 20/3احمد االعتقال 125-المحرق-احمد اسد محمد--تاريخ االعتقال 20/3تاريخ
الحدادالمحرق126 يوسف 126-المحرق-اسماعيل يوسف الحداد-- مفقودمفقود اسماعيل
السيدالمحرق127 شريف 127-المحرق-إبراهيم شريف السيد--معتقلمعتقلإبراھيم
الحايكيالمحرق128 128-المحرق-جاسم الحايكي--مفقودمفقودجاسم
الحدادالمحرق129 حمد صالح حمد 129-المحرق-حسن حمد صالح حمد الحداد --معتقلمعتقلحسن
الحايكيالمحرق130 الرسول عبد عبدهللا 130-المحرق-حسين عبدهللا عبد الرسول الحايكي--مفقودمفقودحسين
الحايكيالمحرق131 خليفة 131-المحرق-علي خليفة الحايكي--معتقلمعتقلعلي
محمديالمحرق132 هللا خير 132-المحرق-غالم خير هللا محمدي--معتقلمعتقلغالم
شعبانالمحرق133 133-المحرق-محسن شعبان--محسن
عباسالمحرق134 مصطفى 27/3محمد االعتقال 134-المحرق-محمد مصطفى عباس--تاريخ االعتقال 27/3تاريخ
غريبالمحرق135 25/3فنانمحسن 135-المحرق-محسن غريب-فنان-اعتقل 25/3اعتقل
درويشالمحرق136 خليل 136-المحرق-محمد خليل درويش--محمد
ادمالمحرق137 137-المحرق -علي ادم --مفقودمفقودعلي
خليلالمرخ138 محمد 138-المرخ-عباس محمد خليل--عباس
حسنالمصلى139 139-المصلى-جميل حسن--معتقلمعتقلجميل
ميرزاالمصلى140 140-المصلى-محمد ميرزا--مفقودمفقودمحمد
حمد141 141-المصلى\مدينة حمد-ياسر--معتقلمعتقلياسرالمصلى\مدينة
الديوانالمعامير142 حسين 2629/3سنةأحمد 142-المعامير -أحمد حسين الديوان-26سنة-االعتقال 29/3االعتقال

االعتقال 2328/3سنةجعفر عبد السجاد عبد الحسين أل عباسالمعامير 143
143-المعامير -جعفر عبد السجاد عبد الحسين أل عباس-

23سنة-االعتقال 28/3

االعتقال 2628/3سنةحسين عبد السجاد عبد الحسين أل عباسالمعامير 144
144-المعامير -حسين عبد السجاد عبد الحسين أل عباس-

26سنة-االعتقال 28/3

145-المعامير -عبدهللا عبدالهادي السعيد-20سنة-االعتقال 29/3االعتقال 2029/3سنةعبدهللا عبدالھادي السعيدالمعامير 145
عليالمعامير146 بن حسين الحاج 146-المعامير -علي الحاج حسين بن علي--علي
الديوانالمعامير147 حسين 3029/3سنةعلي 147-المعامير -علي حسين الديوان-30سنة-االعتقال 29/3االعتقال

148-المعامير -علي محمد علي ابراهيم-22سنة-االعتقال 29/3االعتقال 2229/3سنةعلي محمد علي ابراھيمالمعامير 148

االعتقال 28/3 يدير موقع ملتقى المعامير30سنةفاضل عبدهللا علي المرزوقالمعامير 149
149-المعامير -فاضل عبدهللا علي المرزوق-30سنة-االعتقال 

28/3 يدير موقع ملتقى المعامير

االعتقال 1929/3سنةمحمد الشيخ عبد الكريم أل عباسالمعامير 150
150-المعامير -محمد الشيخ عبد الكريم أل عباس-19سنة-

االعتقال 29/3
الفردانالمعامير151 المعلمينمحمد 151-المعامير -محمد الفردان --جمعية المعلمينجمعية



سعيدالمعامير152 الكريم عبد 152-المعامير -محمد عبد الكريم سعيد --محمد

االعتقال 2029/3سنةمحمد عبدالكريم أل عباسالمعامير 153
153-المعامير -محمد عبدالكريم أل عباس-20سنة-االعتقال 

29/3

االعتقال 27/3 يدير موقع شبكة المنار الثقافية30سنةھاني مسلم محمد الطيفالمعامير 154
154-المعامير -هاني مسلم محمد الطيف-30سنة-االعتقال 

27/3 يدير موقع شبكة المنار الثقافية
حبيبالمقشع155 احمد سمير 155-المقشع -احمد سمير احمد حبيب--احمد

معتقل في مركز شرطة الرفاعجعفر عبد هللا محمد نصيف المقشع 156
156-المقشع -جعفر عبد هللا محمد نصيف --معتقل في مركز 

شرطة الرفاع

عضو كلية المعلمين في جامعة البحرين جواد جاسم المحاري المقشع 157
157-المقشع -جواد جاسم المحاري --عضو كلية المعلمين في 

جامعة البحرين

مستشفى السلمانية مفقود علي جمعة احمد الموالي المقشع 158
158-المقشع -علي جمعة احمد الموالي --مستشفى السلمانية 

مفقود
المحاريالمقشع159 جاسم 159-المقشع -منتظر جاسم المحاري --منتظر

االعتقال 2226/3سنةحسين عبداالمير حسن الصفارالمنامة160
160-المنامة-حسين عبداالمير حسن الصفار-22سنة-االعتقال 

26/3
غايبالمنامة161 ابو علوي سيد 161-المنامة -الرادود سيد علوي ابو غايب --معتقلمعتقلالرادود
القصابالمنامة162 162-المنامة -توفيق القصاب --معتقلمعتقلتوفيق
السلمانالمنامة163 المعلمينجليلة جمعية رئيس 163-المنامة -جليلة السلمان --نائبة رئيس جمعية المعلميننائبة
العواجيالمنامة164 عزام 164-المنامة -حبيب عزام العواجي --معتقلمعتقلحبيب
القصابالمنامة165 العلي عبد 165-المنامة -حسن عبد العلي القصاب --معتقلمعتقلحسن
الحمدالمنامة166 حسن هللا 166-المنامة -عبد هللا حسن الحمد --معتقلمعتقلعبد
عباسالمنامة167 حسن 167-المنامة -علي حسن عباس --معتقلمعتقلعلي
دريسالمنامة168 ابو محمد 168-المنامة -علي محمد ابو دريس --معتقلمعتقلعلي
عباسالمنامة169 169-المنامة -محبوب عباس --معتقلمعتقلمحبوب
عباسالمنامة170 170-المنامة -محمود عباس --معتقلمعتقلمحمود

معتقل في مركز النعيممحمود عبد الحسين الخباز المنامة 171
171-المنامة -محمود عبد الحسين الخباز --معتقل في مركز 

النعيم
دريسالمنامة172 ابو سعيد 172-المنامة -مهدي سعيد ابو دريس --معتقلمعتقلمھدي
صالح173 عيسىالنبيه 173-النبيه صالح-حسن عيسى--معتقلمعتقلحسن
صالح174 عليالنبيه صالح عامعلي 174-النبيه صالح-علي صالح علي--16 عام16
صالح175 الجزيريالنبيه يعقوب يوسف 175-النبيه صالح-علي يوسف يعقوب الجزيري--Mar40617‐15علي
صالح176 العصفورالنبيه حسن 176-النبيه صالح-محمد حسن العصفور--معتقلمعتقلمحمد
سعيدالنعيم177 177-النعيم-محمد سعيد --معتقلمعتقلمحمد
العصفورالنويدرات178 محمد 178-النويدرات-احمد محمد العصفور--احمد
الصميخالنويدرات179 179-النويدرات-الحر الصميخ--معتقلمعتقلالحر



17 عام اعتقل من المستشفى و ھو مصاب  أحمد مكي خاتمالنويدرات180
180-النويدرات-أحمد مكي خاتم--17 عام اعتقل من المستشفى 

و هو مصاب
عبدالوھابالنويدرات181 محمد 181-النويدرات-جواد محمد عبدالوهاب--جواد

182-النويدرات-زينب محمد عبدالنبي المخلوق-23 سنة-معتقلةمعتقلة سنة	23زينب محمد عبدالنبي المخلوقالنويدرات182
حسينالنويدرات183 183-النويدرات-عبدالوهاب حسين--معتقلمعتقلعبدالوھاب
مرھونالنويدرات184 يوسف يعقوب 184-النويدرات-محمد يعقوب يوسف مرهون--اعتقل24/3اعتقل24/3محمد
ربيعالنويدرات185 حسن علي عبد 185-النويدرات-حميد عبد علي حسن ربيع-26سنة-مفقودمفقود26سنةحميد
تقيالنويدرات186 186-النويدرات-محمد تقي--محمد
سليمانالھملة187 هللا عبد سلمان 187-الهملة-إبراهيم سلمان عبد هللا سليمان--معتقلمعتقلإبراھيم
ابراھيمالھملة188 كاظم 3028/3سنةجاسم 188-الهملة-جاسم كاظم ابراهيم-30سنة-االعتقال 28/3االعتقال
ابراھيمالھملة189 كاظم 2628/3سنةفاضل 189-الهملة-فاضل كاظم ابراهيم-26سنة-االعتقال 28/3االعتقال

190-إسكان عالي-سيد احمد سيد مصطفى الوداعي--معتقلمعتقل سيد احمد سيد مصطفى الوداعيإسكان عالي190
عالي191 أبوزكرياأسكان 191-أسكان عالي-عبدالكريم أبوزكريا--معتقلمعتقلعبدالكريم

192-باربار-عبد الخالق عبد هللا جاسم-22سنة-االعتقال16/3االعتقال2216/3سنةعبد الخالق عبد هللا جاسمباربار192
مرھونباربار193 عبدهللا يوسف 193-باربار-عقيل يوسف عبدهللا مرهون--مفقودمفقودعقيل
حبيبباربار194 محمد هللا 194-باربار -عبد هللا محمد حبيب --معتقلمعتقلعبد
مكيباربار195 علي 195-باربار -محمد علي مكي --معتقلمعتقلمحمد

معتقل /	مختفيحركة أملالسيد مھدي الموسويبني جمرة196
196-بني جمرة-السيد مهدي الموسوي-حركة أمل-معتقل / 

مختفي
جمرة197 الجمريبني حسن هللا عبد 197-بني جمرة-جعفر عبد هللا حسن الجمري--معتقلمعتقلجعفر

198-بني جمرة-حسين جاسم الغانمي--معتقل في مركز الرفاعمعتقل في مركز الرفاعحسين جاسم الغانميبني جمرة198
جمرة199 الخواجةبني أملصالح 199-بني جمرة-صالح الخواجة-حركة أمل-معتقلمعتقلحركة
جمرة200 نصيفبني الحسن عبد 27/3علي 200-بني جمرة-علي عبد الحسن نصيف--اعتقل 27/3اعتقل

اعتقل يوم تشييع الشھيد الحجيري، مصاب في المستشفى العسكريالسيد علي السيد حسنبوري201
201-بوري-السيد علي السيد حسن--اعتقل يوم تشييع الشهيد 

الحجيري، مصاب في المستشفى العسكري
مباركبوري202 أل الشيخ مجيد 202-بوري-ابراهيم مجيد الشيخ أل مبارك--ابراھيم
منصوربوري203 203-بوري-ميثم منصور--ميثم
شمالنبوقوة204 خليل ابراھيم 204-بوقوة-محمد ابراهيم خليل شمالن--معتقلمعتقلمحمد
مرضيتوبلي205 ميرزا علي 28حسين 205-توبلي-حسين علي ميرزا مرضي-28 سنة-معتقلمعتقلسنة

تم القبض عليه في منزل عضو شورى الوفاق إبراھيم المدھونحمد عبدالنبي شملوهتوبلي206
206-توبلي-حمد عبدالنبي شملوه--تم القبض عليه في منزل 

عضو شورى الوفاق إبراهيم المدهون

تم القبض عليه في منزل عضو شورى الوفاق إبراھيم المدھونعلي عبدالنبي شملوهتوبلي207
207-توبلي-علي عبدالنبي شملوه--تم القبض عليه في منزل 

عضو شورى الوفاق إبراهيم المدهون



تم القبض عليه في منزل عضو شورى الوفاق إبراھيم المدھونمحمد عبدالنبي شملوهتوبلي208
208-توبلي-محمد عبدالنبي شملوه--تم القبض عليه في منزل 

عضو شورى الوفاق إبراهيم المدهون

تم اعتقاله في نقطة تفتيش بالقرب من السوق المركزيمھدي عبدهللا احمدتوبلي209
209-توبلي-مهدي عبدهللا احمد--تم اعتقاله في نقطة تفتيش 

بالقرب من السوق المركزي
حبشي210 شبرجبلة السيد 210-جبلة حبشي-االء السيد شبر -23سنة-معتقلةمعتقلة23سنةاالء

211-جد علي -سيد محمود حسن شبر -20سنة-االعتقال 25/3االعتقال 2025/3سنةسيد محمود حسن شبر جد علي 211
المشيمعجدحفص212 حسن علي 212-جدحفص-حسن علي حسن المشيمع--معتقلمعتقلحسن
عنانجدحفص213 213-جدحفص-محمد عنان --مفقودمفقودمحمد
الجزيريجنوسان214 ابراھيم احمد 23/3بدر 214-جنوسان-بدر احمد ابراهيم الجزيري--اعتقل 23/3اعتقل
الجمريجنوسان215 عيسى عبدهللا 215-جنوسان-جعفر عبدهللا عيسى الجمري--معتقلمعتقلجعفر
الجمريجنوسان216 عيسى عبدهللا 216-جنوسان-حميد عبدهللا عيسى الجمري--معتقلمعتقلحميد
القلعاويجنوسان217 217-جنوسان-عباس القلعاوي--معتقلمعتقلعباس
القلعاويجنوسان218 العباس 218-جنوسان -عبد العباس القلعاوي --مفقودمفقودعبد
كليب219 الشاعردار محمد 219-دار كليب-جعفر محمد الشاعر--جعفر
كليب220 سلماندار حسين 220-دار كليب-محمد حسين سلمان--محمد
كليب221 ثامردار خليل 221-دار كليب-محمود خليل ثامر--محمود
كليب222 ناصردار صالح 222-دار كليب-مصطفى صالح ناصر--مصطفى
الدمستانيدمستان223 223-دمستان-جاسم الدمستاني--معتقلمعتقلجاسم
مكيدمستان224 حسين 224-دمستان-جعفر حسين مكي--جعفر
مھنادمستان225 جعفر 225-دمستان-حسن جعفر مهنا--مفقودمفقودحسن
حسندمستان226 سلمان حسن 226-دمستان-محمد حسن سلمان حسن--محمد
عباديدمستان227 حسن علي 3128/3سنةانور 227-دمستان-انور علي حسن عبادي-31سنة-اعتقل 28/3اعتقل

228-دمستان-ابراهيم يوسف عبدهللا نصيف-24سنة-اعتقل 27/3اعتقل 2427/3سنةابراھيم يوسف عبدهللا نصيفدمستان228

مفقود17سنةحسن محمد علي مال سالم البحرانيدمستان229
229-دمستان-حسن محمد علي مال سالم البحراني-17سنة-

مفقود
سلماندمستان230 حسن 230-دمستان -جعفر حسن سلمان --معتقلمعتقلجعفر
سلماندمستان231 حسن 231-دمستان -صادق حسن سلمان --معتقلمعتقلصادق

ناشط الكتروني في حركة حق	علي حسن سلمان دمستان 232
232-دمستان -علي حسن سلمان - -ناشط الكتروني في حركة 

حق
سلماندمستان233 سيد حسين علي مفقودفتحي 233-دمستان -فتحي علي حسين سيد سلمان --  مفقود 
سلماندمستان234 محسن 234-دمستان -محمد محسن سلمان --معتقلمعتقلمحمد
سلماندمستان235 مھدي 235-دمستان -محمد مهدي سلمان--معتقلمعتقلمحمد
رمان236 االزرقراس 236-راس رمان-جاسم االزرق--جاسم



معتقل 28/3 في مركز القضيبيةعبدهللا عيسى حسن جوادراس رمان237
237-راس رمان-عبدهللا عيسى حسن جواد--معتقل 28/3 في 

مركز القضيبية
رمان238 جعفررأس 238-رأس رمان-عقيل جعفر--معتقلمعتقلعقيل
رمان239 يوسفرأس حسن مارس2011عقيل 239-رأس رمان-عقيل حسن يوسف--25 مارس 252011

240-سترة-ابراهيم عباس علي فتيل -24سنة-االعتقال 21/3االعتقال 2421/3سنةابراھيم عباس علي فتيل سترة240
مطرسترة241 241-سترة-حسن مطر--مفقودمفقودحسن
حميدانسترة242 242-سترة-حسين حميدان--معتقلمعتقلحسين
السوادسترة243 يوسف 243-سترة-حسين يوسف السواد-17سنة-االعتقال28/3االعتقال1728/3سنةحسين
مھديسترة244 جعفر 244-سترة-سيد جعفر مهدي --مفقودمفقودسيد
كاظمسترة245 علي الواحد 245-سترة-عبد الواحد علي كاظم--عبد
ابراھيمسترة246 246-سترة-محمد ابراهيم--محمد
جوادسترة247 حسن 247-سترة-محمد حسن جواد--محمد
السوادسترة248 يوسف 248-سترة-منصور يوسف السواد --معتقلمعتقلمنصور
مھديسترة249 جعفر 249-سترة-السيد جعفر مهدي--معتقلمعتقلالسيد

أعتقل من مستشفى السلمانية بعد اصابته بالشوزن ابراھيم أحمد ابراھيمسترة‐مھزة250
250-سترة-مهزة-ابراهيم أحمد ابراهيم--أعتقل من مستشفى 

السلمانية بعد اصابته بالشوزن
هللاسترة251 عبد علي احمد 251-سترة -ابراهيم احمد علي عبد هللا --معتقلمعتقلابراھيم
صليلسترة252 علي 252-سترة -ابراهيم علي صليل --معتقلمعتقلابراھيم

تم اعتقاله من مجمع السلمانية الطبي مفقود جعفر سلمان مكي سترة 253
253-سترة -جعفر سلمان مكي --تم اعتقاله من مجمع 

السلمانية الطبي مفقود
رضيسترة254 254-سترة -حسن رضي --مفقودمفقودحسن

255-سترة -حسن عبدهللا مهدي-رجل امن -25 مارس 2011مارس 2011	25رجل امن حسن عبدهللا مھديسترة 255

اعتقال 2522/3سنةشاكر ابراھيم محسن ابو تاكي سترة 256
256-سترة -شاكر ابراهيم محسن ابو تاكي -25سنة-اعتقال 

22/3
الكميشسترة257 احمد 257-سترة -صادق احمد الكميش--مفقودمفقودصادق
احمدسترة258 258-سترة -عباس احمد --معتقلمعتقلعباس
الكميشسترة259 احمد 259-سترة -عقيل احمد الكميش -41سنة-معتقلمعتقل41سنةعقيل
نوحسترة260 خليل سعيد 15علي 15/3سنة 260-سترة -علي سعيد خليل نوح-15 سنة-االعتقال 15/3االعتقال

االعتقال 29/3 دكتور و عضو سابق في جمعية المعلمين 41سنةفالح احمد ربيع سترة 261
261-سترة -فالح احمد ربيع -41سنة-االعتقال 29/3 دكتور و 

عضو سابق في جمعية المعلمين
احمدسترة262 262-سترة -محمد احمد --مفقودمفقودمحمد
الكميشسترة263 احمد 263-سترة -مرتضى احمد الكميش--مفقودمفقودمرتضى
ايوبسترة264 264-سترة -يوسف ايوب --معتقلمعتقليوسف



تاريخ اعتقاله 19 مارسعادل منصور حسن أحمدسترة القرية265
265-سترة القرية-عادل منصور حسن أحمد--تاريخ اعتقاله 19 

مارس

تم القبض عليه في منزل عضو شورى الوفاق إبراھيم المدھونحميد عباس الصافيسترة مھزة266
266-سترة مهزة-حميد عباس الصافي--تم القبض عليه في 

منزل عضو شورى الوفاق إبراهيم المدهون

تم القبض عليه في منزل عضو شورى الوفاق إبراھيم المدھونسيد قاسم سيد مرھون علويسترة مھزة267
267-سترة مهزة-سيد قاسم سيد مرهون علوي--تم القبض عليه 

في منزل عضو شورى الوفاق إبراهيم المدهون

تم القبض عليه في منزل عضو شورى الوفاق إبراھيم المدھونسيد محمد سيد رضا علويسترة مھزة268
268-سترة مهزة-سيد محمد سيد رضا علوي--تم القبض عليه 

في منزل عضو شورى الوفاق إبراهيم المدهون
طالبسلماباد269 269-سلماباد -احمد طالب --مفقودمفقوداحمد

تاريخ االعتقال 25 مارس 2011	/	مسيرة جمعة الغضبأحمد عبد النبي الفردانسماھيج270
270-سماهيج-أحمد عبد النبي الفردان--تاريخ االعتقال 25 

مارس 2011 / مسيرة جمعة الغضب

تاريخ االعتقال 25 مارس 2011	/	مسيرة جمعة الغضبجعفر عبد هللا خليلسماھيج271
271-سماهيج-جعفر عبد هللا خليل--تاريخ االعتقال 25 مارس 

2011 / مسيرة جمعة الغضب

تاريخ االعتقال 25 مارس 2011	/	مسيرة جمعة الغضبحسن علي عونسماھيج272
272-سماهيج-حسن علي عون--تاريخ االعتقال 25 مارس 

2011 / مسيرة جمعة الغضب

تاريخ االعتقال 25 مارس 2011	/	مسيرة جمعة الغضبحسين مجيد خرفوشسماھيج273
273-سماهيج-حسين مجيد خرفوش--تاريخ االعتقال 25 مارس 

2011 / مسيرة جمعة الغضب

تاريخ االعتقال 25 مارس 2011	/	مسيرة جمعة الغضبعلي مجيد خرفوشسماھيج274
274-سماهيج-علي مجيد خرفوش--تاريخ االعتقال 25 مارس 

2011 / مسيرة جمعة الغضب

تاريخ االعتقال 25 مارس 2011	/	مسيرة جمعة الغضبناصر حبيب يوسفسماھيج275
275-سماهيج-ناصر حبيب يوسف--تاريخ االعتقال 25 مارس 

2011 / مسيرة جمعة الغضب

تاريخ االعتقال 25 مارس 2011	/	مسيرة جمعة الغضبيونس عاشور حسنسماھيج276
276-سماهيج-يونس عاشور حسن--تاريخ االعتقال 25 مارس 

2011 / مسيرة جمعة الغضب

277-سماهيج-إبراهيم عيسى علي--اعتقل في نقطة تفتيشاعتقل في نقطة تفتيش إبراھيم عيسى عليسماھيج277
الصفوانسماھيج278 محمد علي 278-سماهيج-محمد علي محمد الصفوان-- مفقودمفقودمحمد
عيسىسماھيج279 16/3ابراھيم 279-سماهيج-ابراهيم عيسى--اعتقل 16/3اعتقل
البناءسماھيج280 عبدهللا 29/3علي 280-سماهيج-علي عبدهللا البناء--معتقل 29/3معتقل

281-سماهيج -حسن محمد باقر الحايكي-15سنة-االعتقال 25/3االعتقال 1525/3سنةحسن محمد باقر الحايكيسماھيج 281
الحبيبسماھيج282 أحمد 282-سماهيج -عبداإلله أحمد الحبيب--معتقلمعتقلعبداإلله
صالحسند283 منصور 283-سند-حسين منصور صالح--مفقودمفقودحسين
السنديسند284 مرتضى 2825/3سنةسيد 284-سند-سيد مرتضى السندي -28سنة-االعتقال 25/3االعتقال
الشيخشھركان285 حسن 285-شهركان-احمد حسن الشيخ -30سنة-معتقلمعتقل30سنةاحمد
زكرياشھركان286 عبداألمير 286-شهركان-أحمد عبداألمير زكريا--معتقلمعتقلأحمد

287-شهركان-عزيز مرهون شبيب-23سنة-تاريخ االعتقال 28/3تاريخ االعتقال 2328/3سنةعزيز مرھون شبيبشھركان287



القرمزيصدد288 يوسف حسن 2030/3سنةأيات 288-صدد-أيات حسن يوسف القرمزي-20سنة-اعتقل 30/3اعتقل
مشتتعالي289 محمد علي 289-عالي-أحمد علي محمد مشتت--معتقلمعتقلأحمد
محمدعالي290 290-عالي-حبيب محمد--معتقلمعتقلحبيب
العاليعالي291 كاظم 291-عالي-حسين كاظم العالي--معتقلمعتقلحسين
حبيبعالي292 محمد 292-عالي-حسين محمد حبيب--معتقلمعتقلحسين
المحروقعالي293 حسن علي 293-عالي-حميد علي حسن المحروق--مفقودمفقودحميد
العمعالي294 حسين علي 294-عالي-طه علي حسين العم--طه
رضيعالي295 أحمد هللا عبد اإلله 295-عالي-عبد اإلله عبد هللا أحمد رضي--معتقلمعتقلعبد
ھودعالي296 296-عالي-فاضل هود--فاضل
سلمتعالي297 297-عالي-مجتبى سلمت-مصور-معتقلمعتقلمصورمجتبى
الوزيرعالي298 جعفر 298-عالي-محمد جعفر الوزير--محمد
يحيىعالي299 أل حبيب حسين 299-عالي-محمد حسين حبيب أل يحيى--محمد
عادلعالي300 300-عالي-محمد عادل--محمد
المباركعالي301 ابراھيم الشيخ 301-عالي-منصور الشيخ ابراهيم المبارك--معتقلمعتقلمنصور
إبراھيمعالي302 ھود 302-عالي-ناصر هود إبراهيم--معتقلمعتقلناصر
رضيعالي303 حسن الجليل 303-عالي-عبد الجليل حسن رضي--عبد
المباركعالي304 مبارك 304-عالي-فضيلة مبارك المبارك--فضيلة
العاليعالي305 جعفر 305-عالي -احمد جعفر العالي --مفقودمفقوداحمد

306-قاللي-محمود اصغر عبد الوهاب-39سنة-االعتقال 17/3االعتقال 3917/3سنةمحمود اصغر عبد الوھابقاللي306
شبركرانة307 سيد علوي علي 307-كرانة-سيد علي علوي سيد شبر--معتقلمعتقلسيد
عيسىكرانة308 عبدهللا 308-كرانة-عمار عبدهللا عيسى--مفقودمفقودعمار
المشعلكرانة309 هللا عبد 309-كرانة -عيسى عبد هللا المشعل --مفقودمفقودعيسى

جمعية المعلمين االعتقال 29/3انوار عبدالعزيز اكبر مھديكرباباد310
310-كرباباد-انوار عبدالعزيز اكبر مهدي--جمعية المعلمين 

االعتقال 29/3
السنكيسكرباباد311 عبدالجليل 311-كرباباد-حسين عبدالجليل السنكيس--معتقلمعتقلحسين
حسنكرباباد312 سيد احمد 312-كرباباد-سيد احمد سيد حسن--معتقلمعتقلسيد
صالحكرباباد313 سيد نزار 313-كرباباد-سيد نزار سيد صالح--معتقلمعتقلسيد
السنكيسكرباباد314 يوسف هللا عبد الجليل 314-كرباباد-عبد الجليل عبد هللا يوسف السنكيس --معتقلمعتقلعبد
كاظمكرباباد315 منصور النعيممحمد مركز في 315-كرباباد-محمد منصور كاظم--معتقل في مركز النعيممعتقل
قمبركرباباد316 316-كرباباد-مظاهر قمبر--مظاھر
أحمدكرباباد317 عبدهللا 2027/3سنةحسين 317-كرباباد-حسين عبدهللا أحمد-20سنة-اعتقل 27/3اعتقل
الماجدكرزكان318 318-كرزكان-احمد الماجد--احمد
حبيبكرزكان319 محمد 319-كرزكان-جاسم محمد حبيب--جاسم
مكيكرزكان320 جاسم 320-كرزكان-حسن جاسم مكي--حسن



الفردانكرزكان321 عبدهللا عيسى 321-كرزكان-حسن عيسى عبدهللا الفردان--حسن
الشيخكرزكان322 صالح 322-كرزكان-حسين صالح الشيخ--معتقلمعتقلحسين

مصاب بالشوزن تاريخ االعتقال 28/3سيد محمد سيد حسن سيد مجيدكرزكان323
323-كرزكان-سيد محمد سيد حسن سيد مجيد--مصاب بالشوزن 

تاريخ االعتقال 28/3
الكشكرزكان324 منصور 324-كرزكان-طه منصور الكش--طه
سلمانكرزكان325 ميرزا 325-كرزكان-علي ميرزا سلمان--علي

يسكن في مدينة حمد اعتقل 2029/3سنةمحمد عبدالجليل الفردانكرزكان326
326-كرزكان-محمد عبدالجليل الفردان-20سنة-يسكن في مدينة 

حمد اعتقل 29/3
جوادكرزكان327 علي 327-كرزكان-محمد علي جواد--محمد
سلمانكرزكان328 ميرزا 328-كرزكان-محمد ميرزا سلمان--محمد
حميدكرزكان329 بو 329-كرزكان-مرتضى بو حميد--مرتضى
حميدكرزكان330 ابو 330-كرزكان-منتظر ابو حميد--منتظر
حبيبكرزكان331 أحمد 331-كرزكان-هاني أحمد حبيب--معتقلمعتقلھاني
جوادكرزكان332 علي 332-كرزكان -حسين  علي جواد --معتقلمعتقلحسين 
سالمكرزكان333 عباس معتقلحسين 28سنة 333-كرزكان -حسين عباس سالم --مصور 28سنة معتقلمصور
مرھونكرزكان334 النبي عبد 334-كرزكان -حسين عبد النبي مرهون --معتقلمعتقلحسين
الشيخكرزكان335 علي احمد 335-كرزكان -منير احمد علي الشيخ --معتقلمعتقلمنير
حمد336 الحايكيمدينة سلمان عبدهللا 336-مدينة حمد-احمد عبدهللا سلمان الحايكي--احمد
حمد337 المنديلمدينة 337-مدينة حمد-أحمد المنديل--مفقودمفقودأحمد

338-مدينة حمد-حسين ابراهيم عيسى حسن ابو حسان--معتقلمعتقل حسين ابراھيم عيسى حسن ابو حسانمدينة حمد338
حمد339 رضيمدينة 339-مدينة حمد-حسين رضي--مفقودمفقودحسين
حمد340 340-مدينة حمد-خليل--خليلمدينة

تاريخ االعتقال 28/3سيد احمد سيد عبدهللا الموسويمدينة حمد341
341-مدينة حمد-سيد احمد سيد عبدهللا الموسوي--تاريخ 

االعتقال 28/3
حمد342 الموالنيمدينة سلطان ابراھيم 342-مدينة حمد-علي ابراهيم سلطان الموالني--علي
حمد343 السنكيسمدينة حسن عبدهللا 343-مدينة حمد-علي عبدهللا حسن السنكيس-20سنة-معتقلمعتقل20سنةعلي
حمد344 حسنمدينة 344-مدينة حمد-قاسم حسن--معتقلمعتقلقاسم
حمد345 جليلمدينة المعلمينمحمد 345-مدينة حمد-محمد جليل--كلية المعلمينكلية

عضو مركز البحرين لحقوق االنسان  معتقل محمد سلطانمدينة حمد346
346-مدينة حمد-محمد سلطان--عضو مركز البحرين لحقوق 

االنسان  معتقل
حمد347 347-مدينة حمد-ناصر--ناصرمدينة
حمد348 الناصرمدينة إبراھيم 348-مدينة حمد-يوسف إبراهيم الناصر--معتقلمعتقليوسف

اعتقل 1620/3سنةقاسم عبدالمھدي جاسم رضي عليمدينة حمد349
349-مدينة حمد-قاسم عبدالمهدي جاسم رضي علي-16سنة-

اعتقل 20/3



اعتقل 3229/3سنةسيد خليل سيد ابراھيم ھاشممدينة حمد350
350-مدينة حمد-سيد خليل سيد ابراهيم هاشم-32سنة-اعتقل 

29/3
حمد351 عباسيمدينة سعيد 351-مدينة حمد-محمد سعيد عباسي--محمد
حمد352 عباسيمدينة سعيد 352-مدينة حمد-يوسف سعيد عباسي--يوسف
حمد353 عباسيمدينة 353-مدينة حمد-محمود عباسي--محمود
حمد354 عباسيمدينة محمود 354-مدينة حمد-رضا محمود عباسي--رضا
حمد355 عباسيمدينة محمود 355-مدينة حمد-عباس محمود عباسي--عباس
حمد356 عباسيمدينة محمود 356-مدينة حمد-محمد محمود عباسي--محمد
حمد357 الحدادمدينة 357-مدينة حمد-حسن الحداد--حسن
حمد358 الدخيلمدينة زكريا 358-مدينة حمد-حميد زكريا الدخيل--حميد
حمد359 رحيميمدينة سعيد 359-مدينة حمد-يوسف سعيد رحيمي--يوسف
حمد360 رحيميمدينة سعيد 360-مدينة حمد-محمد سعيد رحيمي--محمد
حمد361 عيدمدينة عباس فاضل 361-مدينة حمد-عباس فاضل عباس عيد--عباس
حمد362 الطويلمدينة 362-مدينة حمد -حسن الطويل --معتقلمعتقلحسن
حمد363 المخلوقمدينة محسن علي 363-مدينة حمد -عباس علي محسن المخلوق --معتقلمعتقلعباس
حمد364 جمعةمدينة 364-مدينة حمد -هشام جمعة --معتقلمعتقلھشام
36510 ‐ حمد البقارةمدينة عيسى 365-مدينة حمد - 10-حسين عيسى البقارة--معتقلمعتقلحسين
36619 حمد النطعيمدينة هللا عبد علي 366-مدينة حمد 19-قاسم علي عبد هللا النطعي--معتقلمعتقلقاسم

367-مدينة حمد 7-حسين عبدهللا البناء--تاريخ االعتقال 21/3تاريخ االعتقال 21/3حسين عبدهللا البناءمدينة حمد 3677
زايد/عالي368 النوريمدينة 368-مدينة زايد/عالي-سعيد النوري--معتقلمعتقلسعيد
عيسى369 الحايكيمدينة سلمان ابراھيم 369-مدينة عيسى-علي ابراهيم سلمان الحايكي--علي
عيسى370 الياسينمدينة البحرينعلي بقناة 370-مدينة عيسى-علي الياسين--اتصل بقناة البحريناتصل
عيسى371 العصفورمدينة حسن 371-مدينة عيسى-عماد حسن العصفور--عماد
عيسى372 رجبمدينة محمد 27/3علي 372-مدينة عيسى-علي محمد رجب --اعتقل 27/3اعتقل

اعتقل 27/3 كلية المعلمينسنة	12حسين عباس جاسم العراديمدينة عيسى373
373-مدينة عيسى-حسين عباس جاسم العرادي-12 سنة-اعتقل 

27/3 كلية المعلمين
عيسى374 رجبمدينة محمد 27/3حسن 374-مدينة عيسى -حسن محمد رجب --اعتقل 27/3اعتقل
العصفورمقابة375 المعلمين40سنةأفراح 375-مقابة -أفراح العصفور-40سنة-جمعية المعلمينجمعية

القديم األميرالبالد عبد -البالد القديم-عمار عبد األمير--عمار
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