
هاجمــت قــوة كبــرة ســاحة االعتصــام يف الــدراز، لتشــتبك مــع 
املعتصمــن واألهــايل بالقــرب من منزل آية اهلل الشــيخ عيســى 
قاســم، كان ذلــك بعــد زيــارة لرئيســة الــوزراء الربيطانيــة تريــزا 
 مــاي للمشــاركة يف القمــة اخلليجيــة التــي انعقــدت بالصخــر.

فضائــح الرشــوات التــي تقدمهــا العائلــة احلاكمــة ال تتوقف، بعد 
فنــدق ترامــب وثائــق تؤكــد أن املعهــد الــدويل للدراســات )ينظــم 
حــوار املنامــة( تلقــى نحو 25 مليون جنيه اســرليني مــن العائلة 
 احلاكمــة، الفضيحــة التــي اضطــرت رئيســه لتقــدمي اســتقالته.

يف مقابــل عيــد اجللــوس كان عيــد الشــهداء، تظاهــرات أكــدت 
أن البحرينيــون يتطلعــون النتخــاب احلكومــة، يف وقــت دخــل فيــه 
أقــدم رئيــس وزراء يف العــامل خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
 للمستشــفى مرتــن خــال شــهر إلجــراء فحوصــات طبيــة.

ــوا إنهــم ســمعوا املعتقــل علــوي املوســوي  شــهود عيــان قال
يصــرخ يف غرفــة التعذيــب »قتلتمــوين«، لكنهــا صرخــة تتلــذذ 
بهــا العائلــة احلاكمــة التــي قتــل أحــد ضباطهــا اإلعاميــة إميــان 
صاحلــي بطلقــة يف الــرأس أمــام مــرأى مــن طفلهــا ذي الســتة 

أعــوام.

قوة كبرية تهاجم اعتصام الدراز 
ومقتل إميان صاحلي على يد ضابط من آل خليفة

أحداث ووقائع شهر ديسمرب 2016
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درع اجلزيرة أجرت مناورات عسكرية يف البحرين ليومني متتاليني

شركة ألبا تقول إنها ستصحح إجراءات خمالفة للقانون اتخذتها 
نقابة الشركة

للمطالبة  بالدهم  حكومة  يدعون  بريطانيون  نواب  الغارديان: 
باإلفراج عن نبيل رجب

وزير العدل يقول إن احلكومة بصدد إحالة مشروع بقانون أحكام 
األسرة املوحد إىل السلطة التشريعية

الوفاق تصف احلكم بسجن أمينها العام 9 سنوات بـ “املغامرة”

تأجيل جلسة إصدار احلكم ضد زعيم املعارضة إىل 12 ديسمرب 
اجلاري

تركي الفيصل من املنامة: ال نؤيد وقف االتفاق النووي مع إيران

البحرين تعتقل موظفا يعمل لصالح قناة العربي اجلديد املقربة 
من قطر

املوسوي:  علوي  سيد  قسريا  اخملتفي  على  عيان  شاهد 
سمعته يصرخ يف الغرفة “ارحموين.. قتلتوين”

باإلفراج  للمطالبة  طارئ  حترك  إىل  تدعو  الدولية  العفو  منظمة 
عن سيد علوي املوسوي

أمريكا  حساب  على  ليست  بربيطانيا  عالقتنا  اخلارجية:  وزير 
وجاستا ال يستهدف دول اخلليج

نشطاء يتضامنون مع الشيخ حسن عيسى بعد أن قضى 480 
يومًا يف احلبس االنفرادي

تشديد اإلجراءات األمنية يف البحرين عشية قمة جملس التعاون 
اخلليجي

على  لالعرتاض  طهران  يف  بريطانيا  سفري  تستدعي  إيران 
تصريحات ماي “االستفزازية” يف قمة البحرين

على  بالضغط  بريطانيا  وزراء  رئيسة  تطالب  حقوقية  منظمات 
زعماء اخلليج من أجل إجراء إصالحات جذرية

فضيحة  بعد  يستقيل  املنامة«  »حوار  ينّظم  الذي  املركز  مدير 
تلّقيه دعما من احلكومة البحرينية بـ 25 مليون باوند

و  اخلدمات  هيكلة  إعادة  ستتم  البحرين  يف  معاق  ألف   11
املساعدة اخملصصة لهم

صحيفة ليبية تعلن اعتقال اإلرهابي البحريني تركي البنعلي يف 
مدينة سرت

ويل عهد البحرين يقول إنه “متفائل” بإدارة ترامب

سفر  جوازات  يف  تدقق  األمنية  السلطات  حملية:  صحيفة 
العائدين من زيارة األربعني

إيران تنفي التدخل يف شؤون البحرين الداخلية وتدعوها العتماد 
املصاحلة الوطنية بداًل من القمع

حريق يلتهم سيارة النائب الشيخ جميد العصفور...و”الداخلية”: 
مفتعل

مكبلو  وهم  “القلعة”  بـ  األسنان  عيادة  يف  يعاجلون  معتقلون 
األيدي واألرجل

إماراتي  ضابط  بقتل  متهمني  ثالثة  تؤيد  العليا”  “االستئناف 
ساهم يف قمع التظاهرات البحرينية

وزير الدفاع األمريكي يشارك يف حوار املنامة

يف  اخلليجية  القمة  تغطية  من  القطرية  اجلزيرة  متنع  البحرين 
املنامة

جمشري  غادة  املرأة  حقوق  جمال  يف  الناشطة  عن  اإلفراج 
واستبدال عقوبة احلبس بعمل اجتماعي

يف  واإلعالم  االتصال  يدير  جديدا  جهازا  ينشئ  البحرين  ملك 
»أوقات األزمات« ويتوىل رصد األخبار اخلارجية

قمة جملس التعاون تنهي أعمالها دون إعالن “االحتاد”

بتحويل  اخلاص  القطاع  إلزام  العمل:  سوق  تنظيم  هيئة  رئيس 
رواتب العاملني للبنوك خالل العام 2018

وزيرة سابقة تأسف خلروج اخلربات البحرينية من وزارة الصحة: 
هل هذا ضمن رؤية 2030!

علي  الشيخ  املعارضة  زعيم  بسجن  حكمًا  تثبت  االستئناف 
سلمان 9 أعوام

مالينوسكي ينتقد التهم املوجهة للمحامي التاجر

بريطانيا  يف  للتحقيق  تخضع   IISSو اليوم  املنامة  حوار  انطالق 
لتلقيها متوياًل سريًا من آل خليفة

من  سلمان  بن  خليفة  خروج  يعلن  الوزراء  رئيس  ديوان 
املستشفى بعد إجراء فحوصات

تزامنًا مع زيارة ماي: أكرب بارجة حربية بريطانية تتواجد يف ميناء 
سلمان

50 يومًا على اختطاف سيد علوي ومطالبات بالكشف عن مصريه

سنتني  العلمائي  اجمللس  رئيس  بسجن  تقضي  االستئناف 
ونصف يف قضيتي جتمهر بالدراز

إىل  ماي  لزيارة  رفضًا  الربيطاين  العلم  يحرقون  حمتجون  بالصور: 
البحرين

عند  انقطع  املوسوي  علوي  السيد  املعتقل  من  قصري  اتصال 
سؤاله عن تهمته

اخلارجية األمريكية تقول إنها مستمرة يف التعبري عن قلقها من 
تدهور الوضع احلقوقي يف البحرين

إضراب عن الطعام يف مبنى 4 بسجن جو احتجاجا على مهاجمة 
مصلني

منظمات حتث رئيسة وزراء بريطانيا بالضغط على البحرين لوقف 
التمييز ضد الشيعة

تلقي  يف  حتقق  الربيطانية  اخلريية  املؤسسات  مفوضية 
املعهد الدويل للدراسات 25 مليون جنيه اسرتليني من البحرين

 18% اخملدرات  وقضايا   11% اجلرمية  معدل  تراجع  “الداخلية”: 
يف 2016

البحرين  إقامة  من  قلقه  عن  يعرب  األمريكي  بالكوجنرس  عضو 
حفاًل يف فندق ميلكه الرئيس املنتخب ترامب

الغذائية  املواد  إدخال  متنع  األمنية  السلطات  حملية:  صحيفة 
ومياه الشرب للدراز

صحيفة حملية: العمل تنهي عقود 20 جامعيًا من قائمة 1912 
بشكل مفاجئ

اهلل  آية  منزل  عند   170 الـ  يومهم  يكملون  املعتصمون  بالصور: 
قاسم

حمد بن عيسى يتصل هاتفيا برتامب: اتطلع لتعزيز العالقات

اخلليجي  التعاون  جملس  قمة  حتضر  بريطانيا  وزراء  رئيسة 
بالبحرين

يستقبل  البحرين  ملك   … السعودية  عن  تصريحاته  من  ساعات  بعد 
وزير اخلارجية الربيطاين ويشيد بالعالقات التاريخية بني البلدين

بسبب  املال  إلياس  بالسرطان  املصاب  للمعتقل  عملية  تأجيل 
عدم تقيد إدارة السجن بالتعليمات الطبية

نقاش يف العاصمة األملانية حول تدهور أوضاع حقوق اإلنسان 
بالبحرين: 1153 معتقال يف 2016

تظاهرات عشية ذكرى عيد الشهداء… وقوات النظام تستخدم 
الغازات لتفريق احملتجني

بشأن  للمخاوف  ظهرها  تدير  لن  بريطانيا  إن  تقول  ماي  ترييزا 
حقوق اإلنسان لدى زيارتها اخلليج

السجن 5 و7 سنوات ملتهمني بوضع قنبلة وهمية يف عايل

التاجر  للمحامي  املوجهة  التهم  ووتش:  رايتس  هيومن 
استخفاف بائس بحرية التعبري

وثيقة تكشف تلقي مركز أبحاث بريطاين 25 مليون جنيه اسرتليني 
من العائلة احلاكمة البحرينّية

وعد تطالب باإلفراج عن الشيخ علي سلمان وشطب قضيته من 
احملكمة

االستماع إىل ثالثة شهود نفي يف قضية الشيخ عيسى قاسم 
ورفع اجللسة

املنامة:  من  األمريكي  االستخبارات  جمللس  السابق  الرئيس 
يجب عدم املبالغة يف كل ما تفعله إيران

معتقالت  تعرض  عن  معلومات  اإلنسان:  حلقوق  البحرين  مركز 
الرأي للضرب والتهديد من قبل سجينة جنائية

يف  بحريني  احتفال  بعد  املصالح  تضارب  من  قلق  ان:  ان  سي 
فندق ترامب

لصندوق  العليا  الهيئة  بإنشاء  قرارًا  يصدر  حمد  بن  سلمان 
“شهداء الواجب” برئاسته

حتت  انتزعت  الديه  تفجري  يف  املتهمني  اعرتافات  الوداعي: 
التعذيب وأحكام اإلعدام “سخرية من العدالة”

جملة قريبة من اجليش األمريكي: داعش تدعو إىل شّن هجمات 
على القواعد األمريكية يف البحرين
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املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تدعو لإلفراج الفوري وبدون 
شروط عن نبيل رجب

احلكم على قاتل الكاتب األردين ناهض حرت باإلعدام شنقا

حمكمة تقرر اإلفراج عن نبيل رجب والنيابة العامة حتبسه على 
ذمة قضية أخرى

16 يناير حماكمة نزيهة سعيد بتهمة “ممارسة الصحافة دون 
ترخيص”

هيومن رايتس ووتش: ما يتعرض له السيد علوي اختفاء قسري 
وحظوظه يف حماكمة عادلة ضعيفة جدا

حلقات  أخطر  للبالد  الصهيوين  الوفد  زيارة  العام”:  “االحتاد 
مسلسل التطبيع

نصراهلل: ما حدث يف الدراز يدل على أن حكومة البحرين مصّرة 
على ارتكاب احلماقات

إجراءات  باتخاذ  موغريني  يطالبون  األوروبي  الربملان  يف  نواب 
عاجلة لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين

مواقع  على  اجلدل  يثري  بالبحرين  يهودي  احتفال  سي:  بي  بي 
التواصل االجتماعي

الداخلية تقول إنها ألقت القبض على مشتبه به بقتل بحريني مت 
العثور على جثته يف البحر

على  رسالة  يف  السامي  املفوض  حتث  حقوقّية  منّظمة   52
مطالبة البحرين باإلفراج الفوري عن نبيل رجب

من  ضابط  القاتل  إن  تقول  ومعلومات  الرفاع  يف  فتاة  مقتل 
العائلة احلاكمة

مركز البحرين يقول إن اثنني من املعتقلني معزولني عن العامل 
اخلارجي منذ أكرث من شهرين

مقاومة التطبيع تطالب السلطات بتقدمي إيضاحات عن طبيعة 
الوفد اليهودي الذي زار البحرين

خليفة بن سلمان يغيب عن اجتماع جملس الوزراء لرتدي حالته 
الصحية وويل العهد يرأس اجللسة

الداخلية حتقق مع رجب على خلفية مقال يف صحيفة فرنسية 
وحتيل القضية للنيابة

نشر  بتهمة  كامال  أسبوعا  رجب  نبيل  إيقاف  تقرر  العامة  النيابة 
أخبار كاذبة

بريطانيا: نتابع قضية الشيخ علي سلمان عن كثب

صحيفة حملية: أهايل الدراز يلجأون للمناطق اجملاورة للحصول 
على املياه العذبة بسبب احلصار

بالدراز  املعتصمني  استفزت  الداخلية  لوزارة  تابعة  مركبة 
وأطلقت قنابل صوتية من دون إصابات

بالكامل  الثالثي  االتفاق  تنفيذ  إن  يقول  النقابات  احتاد  عام  أمني 
بحاجة إىل تدخل مباشر من احلكومة

أملانيا  فيها  يدعو  رجب  لنبيل  رسالة  تنشر  الفرنسية  لوموند 
وفرنسا إىل إعادة الّنظر يف عالقاتهما مع دول اخلليج

بحريني معتقل يف السعودية منذ 10 أشهر دون معرفة السبب 
وعائلته تطالب اخلارجية بالتدخل

أسبوع  خالل  مواطنا   22 اعتقال  وثق  إنه  يقول  البحرين  مركز 
بينهم 5 أطفال

أجل  من  النضال  يف  مضيه  يؤكد  البحرينية  املعارضة  زعيم 
الدميقراطية يف الذكرى الثانية العتقاله

أن  ترّجح  وعائلتها  األخري…  ملثواها  صاحلي  القتيلة  تشييع 
القاتل كان يالحقها ليعطيها رقمه

صور: قوات النظام تشتبك مع متظاهرين يف سرتة احتجوا على 
مهاجمة “اعتصام الدراز”

بتورط  واتهامات  البحرين  يف  امرأة  مقتل  برس:  أسوشيتد 
العائلة احلاكمة

أحد  مقتل  قضية  يف  آخرين   14 لـ  واملؤبد  ملتهم  اإلعدام  تأييد 
عناصر الدرك األردين بدمستان

على  احلرب  يف  البحرين  مبشاركة  يشيد  هادي  حكومة  رئيس 
اليمن

املراجعة  لتقرير  مستعدة  احلكومة  اخلارجية:  وزارة  وكيل 
الشاملة يف فرباير ومارس 2017

مع  والرقص  للمنامة  متطرف  يهودي  وفد  زيارة  حماس: 
شخصيات بحرينية مظهر مذل ومشني

اهلل  آية  منزل  حميط  على  الهجوم  يدين  طهران  جمعة  خطيب 
قاسم وحماولة تفريق املتظاهرين

الداخلية تقول إنها قبضت على “مطلوبني” وفتشت مساكنهم

كانت  اليهودي  الوفد  مع  الغرفة  أعضاء  لقاءات  التجارة:  غرفة 
بصفة شخصية

تأجيل قضية الشيخ حسن عيسى حتى 18 يناير املقبل وشاهد 
يؤكد: عيسى تعرض للتخوين لرفضه العنف

إن اإلسكان متاطل يف  تقول  الشيخ عبداجلليل املقداد  عائلة 
تسليمهم الوحدة السكنية اخملصصة لهم منذ عامني

للجهة  الرفاع  يف  الفتاة  قاتل  سّلمت  إنها  تقول  “الداخلية” 
القضائية اخملتصة

6 أشهر عليه... قوات األمن البحرينية تقتحم ساحة  بعد مضي 
االعتصام عند منزل آية اهلل قاسم ثم تنسحب عقب مواجهات

التحقيق مستمر مع قاتل اإلعالمية  إن  العسكري يقول  القضاء 
إميان صاحلي
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