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Shia Rights Watch envisions the world with peace for all humans, regardless of their religion, gender, race and origin. There should be regulations in every country to support every religion. We believe Shia Muslim
as religion should be recognized in every country and any discrimination
should be brought to light. God has given us all the freedom of religion
and the rights to live in peace.
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 2016/12/11جماعات متطرفة تحرق مركزا ثقافيا شيعيا يف اسرتاليا :قامت
مجموعة تكفريية تقيم يف اسرتاليا بمهاجمة مركز االمام علي عليه
السالم الثقايف قبل احراقه.
وذكرت مصادر حقوقية ميدانية ان افرادا من جهة سلفية تكفريية
تنتمي فكريا لتنظيم داعش االرهابي ارتكبت جريمة تدمري مركز
ثقايف شيعي يف ملبورن قبل ان تقوم باحراقه وكتابة عبارات تحريضية
تدعو لقتل الشيعة على جدران املركز.
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افغانستان

Kabul

Afghanistan
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 2016/7/23مقتل وجرح العشرات يف استهداف تظاهرة سلمية لالقلية
الهزارة الشيعية يف كابول :استهدف تفجريان انتحاريان مظاهرة
ألعضاء من أقلية الهزارة الشيعية بالعاصمة األفغانية كابول مما أدى إىل
مقتل  80شخصا على األقل وإصابة أكثر من  230يف هجوم أعلن تنظيم
داعش املسؤولية عنه.
وقال بيان للتنظيم نقلته وكالة أعماق لألنباء التابعة لها “مقاتالن من
الدولة اإلسالمية يفجران حزاميهما الناسفني على تجمع للشيعة يف
منطقة دهمزتك بمدينة كابول يف أفغانستان.
 2016/7/23هجوم واسع تشنه طالبان على مدينة شيعية :شن تنظيم
طالبان اإلرهابي هجوماً على منطقة سنکجارک يف شمال أفغانستان
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ال عدا الجرحى ،وال
والتي يقطنها الشیعة ،وأسفر الهجوم عن  ١٣قتي ً
تزال املعارك مستمرة ولكن صمود األهالي بمعونة الجيش حال دون
اقتحامها.
وقد فرت نساء الشيعة من تلك املنطقة ایل الجبال قبيل الهجوم
الطالباني ،يف حني بقى الرجال يف املدينة للدفاع عنها.
 2016/10/12قتلى يف هجوم على مسجد شيعي خالل احتفاالت عاشوراء
يف كابول :قتل  14شخصا على األقل وجرح عشرات آخرون ،يف إطالق
نار نفذه مسلحون على شيعة كانوا متجمعني قرب حسينية إلحياء
ذكرى عاشوراء ،غرب العاصمة األفغانية وقرب جامعة كابول حيث
يعيش عدد كبري من أفراد األقلية الشيعية.
وخلف إطالق نار نفذه مسلحون على شيعة كانوا متجمعني قرب
حسينية غرب العاصمة األفغانية كابول إلحياء ذكرى عاشوراء 14 ،قتيال
على األقل و 36جريحا ،بحسب ما صرح متحدث باسم وزارة الداخلية.
وقال صديق صديقي املتحدث باسم الداخلية“ ،أطلق ثالثة مهاجمني
النار ،وقتل اثنان منهم” دون أن يحدد ما إذا سقط ضحايا بني الزوار.
وأضاف أنه تجري مطادرة املهاجم الثالث.
وتقع حسينية كاتي ساخي حيث وقع االعتداء غرب العاصمة األفغانية
وقرب جامعة كابول حيث يعيش عدد كبري من أفراد األقلية الشيعية.
 2016/11/21قتلى وجرحى يف تفجري استهدف مسجدا شيعيا يف كابول:
قتل  27شخصا وأصيب  35آخرون بجروح يف تفجري انتحاري استهدف
مسجدا للشيعة خالل إحياء ذكرى أربعني االمام الحسني عليه السالم.
وقال مسؤول جنائي يف وزارة الداخلية ان “انتحاريا فجر نفسه وسط
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الزوار يف املسجد ما تسبب بمقتل  27شخصا واصابة  35آخرين
بجروح”.
وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية االفغانية صديق صديقي “انه هجوم
انتحاري وقع داخل مسجد بحر العلوم” يف غرب العاصمة االفغانية.
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اإلمارات

Abu Dhabi

United Arab Emirates

Copyright © Free Vector M

 2016/6/4مدير شرطة سابق مقرب من الحكومة االماراتية يهاجم
الشيعة ويستهزئ بمعتقداتهم :اقدم مدير شرطة دبي السابق ضاحي
خلفان على نشر عددا من التغريدات على تويرت تسيئ للمسلمني
الشيعة وتنال من عقائدهم الدينية.
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باكستان
Islamabad

Pakistan
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 2016/1/13مقتل  15شخصا من الشيعة يف كويتا جنوب غرب باكستان:
لقي  15شخصا مصرعهم بينهم  12من رجال الشرطة وأصيب 25
آخرون يف باكستان إثر تفجري انتحاري وقع خارج مركز التطعيم ضد
شلل األطفال يف مدينة كويتا عاصمة اقليم بلوشستان جنوب غرب
باكستان.
وقال وزير داخلية االقليم سرفراز بوكتي إن رجال الشرطة كانوا
يرافقون فريق التطعيم عندما وقع الهجوم الذي أدى اىل سقوط قتلى
وجرحى وتدمري سيارة الشرطة.
وذكرت وسائل اعالم إن تنظيم داعش اإلرهابي أعلن مسؤوليته عن
الهجوم الذي نفذته جماعة جند اهلل املوالية له.
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 2016/1/23ذبح فتى شيعي الرتدائه ثوبا كتب عليه “يا علي” :تعرض
فتى باكستاني شيعي وهو طالب يرتدي ثوبا كتب عليه “يا علي” ،اىل
االختطاف على يد ثالثة من أصدقائه بتحريض من آباءهم وإخوانهم،
ويف اليوم الثالث يتم العثور عليه مقطوع الرأس.
وابلغت عائلة “مزمّل عباس” املغدور عنه بعد اختفائه قبل ثالثة أيام
من قيام ثالثة من أصدقائه باختطافه وذبحه بشكل فظيع بسبب
ارتدائه للثوب الذي يحمل اسم أمري املؤمنني عليه السالم قام هؤالء
الثالثة بفصل رأسه عن جسده.
وقال مصدر محلي أن الجريمة البشعة وقعت يف منطقة “اتك” الواقعة
بوالية بنجاب الباكستانية.
 2016/2/17السلطات الباكستانية تعتقل عالم شيعي بارز النتقاده
العدوان السعودي على اليمن :افادت مصادر محلية بان عالم الدين
الشيعي الشيخ نري مصطفوي رهن االعتقال بتهمة االخالل باالمن،
وذلك اثر قيام الشيخ املعتقل بالتنديد بالحرب على اليمن وما اسفر
عنها من ضحايا مسلمني.
 2016/6/23طالبان التكفريية تغتال اشهر منشد شيعي يف كراتشي
الباكستانية :قامت عناصر تابعة لحركة طالبان التكفريية يف مدينة
كراتشي الباكستانية بإغتيال أمجد صابري أحد أشهر املنشدين
الشيعة يف باكستان.
وبحسب الشرطة الباكستانية ان امجد صابري وشقيقه كانا يستقالن
سيارة شخصية تعرضا لوابل من الرصاص ،ولكن شقيقه نجا من املوت.
 2016/7/8جماعة تكفريية تغتال محاميا شيعيا يف باكستان :قامت
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عناصر تكفريية بعملية ارهابية عندما اغتالت محاميا شيعيا يف مدينة
“ديره اسماعيل خان” الباكستانية.
وقالت مصادر باكستانية مقربة من القتيل شاهد شريازي انه كان
يشرف على ملفات كبرية يف الدولة ،وهو عضو نشط يف حزب سياسي
ديني للشيعة يف باكستان.
ولم يتبنى أي جهة مسؤولية العمل االجرامي ،ولكن اتهم شيعة
باكستان جماعة “جند الصحابة” الضالة التكفريية ،حيث تحمل
بصامات الحادث االرهابي.
 2016/7/14اغتيال ممثل الشيعة يف حزب الشعب الباكستاني :قتل ممثل
الشيعة يف حزب الشعب الباكستاني يف باراتشينار “حامد حسني
توري” ،بعد تعرضه لضربات ،وإطالق رصاص من قبل أشخاص
مجهولني.
وصرح مسؤول محلي بإن القتيل حامد توري بعد أن اتصل هاتفياً
بشخص مجهول من قرية شبالن ذهب إىل منزله يف سوق باراتشينار،
وتم اغتياله من قبل أشخاص مجهولني.
وأفادت بعض التقارير ،إن مقتل ممثل حزب الشعب الباكستاني جاء
بإصابة طلقة نار يف رأسه ،كما وأن هناك آثار للتعذيب ظاهرة على
جسده.
 216/7/19السلطات الباكستانية تختطف رجال دينيا شيعيا بسبب
مواقفه السياسة :اختطفت السلطات الباكستانية الشيخ “عقيل حسن
خان” اثناء قيامه بمهمة التبليغ بوالية بنجانب ،بسبب مواقفه”.
وفقاً ملصادر خاصة فان السلطات الباكستانية قامت باختطاف رجل
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دين شيعي أثناء قيامه بمهمة التبليغ يف شهر رمضان املبارك خالل
سفره اىل والية بنجاب الباكستانية.
 2016/8/1مسلحون يقتلون شيعة جنوب غرب باكستان :أعلنت
الشرطة الباكستانية أن مسلحني على دراجة نارية قتلوا شخصني من
املسلمني الشيعة يف ضواحي مدينة كويتا ،عاصمة والية بلوشستان
بجنوب غرب باكستان ،فيما كان الضحيتان يف عربة.
وقال ضابط يف شرطة كويتا إن مسلحني على دراجة نارية أوقفوا العربة
ثم فتحوا النار عليهما وفروا من املكان.
واضاف إن القتيلني ينتميان إىل الهزارة ويعمالن يف منجم للفحم.
ولم يصب سائق العربة بجروح يف الهجوم الذي وقع يف منطقة طريق
سرياب.
 2016/9/29تكفرييون يقتلون شرطيا يحرس حسينية يف باكستان:
قام تكفرييان بعملية ارهابية عندما فتحا نار على شرطي يحرس
حسينية يف بلدة “بنو” التابعة ملحافظة “كوهات” يف شمال غربي والية
“خيرب بختونخوا” وقتل يف الحال.
وقتل الشرطي بعد اطالق النار على رأسه مباشرة اثناء قيامه بحراسة
حسينية يف عملية ارهابية الرهابيني اثنيني يستقالن دراجة نارية.
وقال شهود عيان ان احد ارهابيني ترجل من الدراجة النارية واتجه
صوب الشرطي وبعد حوار قصري مع االخري سحب مسدسه واطلق
رصاصة على رأسه.وقالت السلطات املحلية ان الشرطي املغدور اسمه
“علي رضا”.
 2016/10/6مقتل مواطنني شيعيني بعد رجوعهما من مجلس العزاء
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يف باكستان :قتل مواطنان شيعيان بعد ان شاركا يف مراسم العزاء
الحسيني بوالية بنجاب الباكستانية يف عملية ارهابية نفذها
تكفرييون.
ووفق مصادر محلية أفادت ان ارهابيني تكفرييني قاموا بهجوم مسلح
على شيعيني اثنني اثناء رجوعهما من مراسم العزاء الحسيني لشهر
محرم اىل بيتهما يف منطقة “واه” بوالية بنجاب الباكستانية وقتال يف
الحال بعد اطالق النار عليهما.
واشارت مصادر محلية اىل اسماء القتيلني أحدهما “نظر علي” ابن
محمد علي يسكن يف منطقة “واه” و”دلدار حسني شاه” ابن علي
مريزا يسكن يف منطقة “حسني آباد واه” اللذين قتال يف عملية ارهابية.
وهذان املواطنان من شيعة “باراجنار” الواقعة يف منطقة “واه” ،اللذان
يسكنان ويعمالن فيها.
وقالت املصادر ان جثث املغدورين نقلت اىل مستشفى “حسن عبدل”
(الطب العدلي) .نظر علي ودلدار حسني شاه ليلة شاركا يف مراسم
العزاء الحسيني يف حسينية حديثة البناء “قائم آل محمد” ،واثناء
رجوعهما اىل منزلهما ،تعرضا لهجوم ارهابي نفذته مجموعة مسلحة
تكفريية عندما فتحت النار عليهما وقتال يف الحال.
 2016/10/19مقتل وإصابة العشرات باعتداء إرهابي على مسجد شيعي
يف كراتشي :قتل فتى على األقل واصيب العشرات بعضهم بحالة
حرجة اثر اعتداء إرهابي بقنبلة على مسجد ألتباع أهل البيت (سالم
اهلل عليهم) يف مدينة كراتشي جنوبي الباكستان.
وقالت الشرطة أن رجلني كانا يستقالن دراجة نارية ألقيا القنبلة
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بينما كانت النساء واألطفال جالسني خارج املسجد الذي يقع يف منطقة مكتظة
بالسكان.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم ،فيما تظاهرت النساء خارج
املسجد بعد االعتداء ونددن بتقصري السلطات يف توفري األمن.
 2016/11/28مسلحون يقتلون اثنني من األقلية األحمدية :أفادت الشرطة
الباكستانية ،بأن مسلحني قتلوا رميا بالرصاص اثنان من األقلية األحمدية
شرقي كراتشي.
وقال قائد شرطة إقليم السند أيه .دي .خواجا إن مسلحني كانوا يستقلون
دراجات نارية ليال أطلقوا رصاصات عديدة على سيارة فايز شيجري ،ما أسفر
عن مقتله على الفور.
وأضاف خواجا ،أن الدافع الطائفي محتمل وراء هذا الهجوم ،خاصة أن شيجري
من األقلية الشيعية يف باكستان.
وذكر ضابط آخر ،يدعى ناصر أفريدي أن مسلحني يستقلون دراجات نارية،
قتلوا رميا بالرصاص ساجد محبوب من األقلية األحمدية ،خارج منزله.
 2016/12/12مقتل مهندس شيعي باكستاني يف عملية ارهابية :قتل مسؤول يف
شركة الطاقة ،يف باكستان ،وهو شيعي يف عملية ارهابية جبانة على يد جماعة
تكفريية.
وقالت مصادر ان املغدور اسمه «السيد يوسف حسني شاه» مواطن شيعي
باكستاني ،مهندس اجرائي يف شركة الطاقة يف باكستان ،الذي قتل على يد
التكفرييني االرهابيني.
االرهابيون بعد ان اطلقوا النار على «السيد يوسف» بوابل من الرصاص ،ومن
مسافة قريبة ،والذي كان مغمور يف دمه ،الذوا بالفرار
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Al-Manamah

Bahrain
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 2016/1/2قوات االمن البحرينية تقمع بعنف املحتجني على اعدام النمر:
اقدمت القوات االمنية البحرينية على قمع الجماهري املنددة باعدام
الشيخ نمر النمر ،حيث استخدمت الشرطة قنابل الغاز املسيلة للدموع
والهراوات لتفريق التظاهرات.
 2016/1/3السلطات تعتقل رجل دين وطبيب بسبب مشاركتمها
االحتجاجات :اعتقلت السلطات األمنية يف البحرين رجل الدين
الشيعي الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي ،بعد استدعائه للتحقيق
على خلفية إلقائه لكلمة استنكرت إعدام السعودية لرجل الدين
الشيعي البارز الشيخ نمر النمر.
 2016/1/4اعتقال ناشط حقوقي بعد مداهمة منزلة :قال عضو مركز
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البحرين لحقوق اإلنسان الناشط حسني رضي إن السلطات اعتقلت
فجر اليوم اإلثنني  4يناير/كانون الثاني  2016طبيب العيون الدكتور
سعيد السماهيجي بعد مداهمة منزله.
وكان السماهيجي قد عرب يف سلسلة من التغريدات التي نشرها عرب
حسابه الخاص على شبكه التواصل االجتماعي “تويرت” عن استنكاره
من إعدام السعودية للشيخ النمر وثالثة آخرين من معتقلي الرأي.
 2016/1/8الشرطة البحرينية تشتبك مع متظاهرين رددوا هتافات ضد
االنظمة القمعية :أفاد شهود عيان بأن الشرطة البحرينية اشتبكت مع
متظاهرين احتجوا على إعدام الشيخ نمر باقر النمر ،مرددين هتافات
ضد “آل سعود” و”آل خليفة”.
وبحسب الشهود فان نحو  200متظاهر تجمعوا يف منطقة سرتة جنوب
العاصمة املنامة ،ثم اندلعت اشتباكات بني الشرطة التي أطلقت الغاز
املسيل للدموع والخرطوش.
 2016/1/14أمني العام لحركة ’حق’ البحرينية مهدّد بفقد بصره يف
السجن :أبدت حركة الحريات والديمقراطية “حق” يف البحرين قلقها
الشديد على سالمة أمينها العام املعتقل حسن املشيمع والذي يحرم
من تلقي العالج الالزم رغم تدهور حالته الصحية.
وقالت حركة “حق” إن األستاذ املشيمع يكاد أن يفقد البصر يف عينه
اليمنى مؤكدة حاجته للرعاية الطبية العاجلة.
 2016/1/25احكام بالسجن ملدة  15عاما بحق  57معتقال شيعيا :اصدرت
ما تسمى املحكمة الجنائية يف البحرين احكاما بالسجن ملدة  15عاما
بحق  57معتقال شيعيا.
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وقال مصدر قضائي ان “املحكمة الجنائية حكمت على  57معتقال
شيعيا بالسجن ملدة  15عاما ،بعد اتهامهم باعمال شغب يف سجن “جو
املركزي” االكرب يف البالد.
 2016/2/1محاصرة بلدات شيعية تحسبا لفعاليات الحراك الشعبي:
أغلقت قوات النظام البحريني منافذ بعض البلدات والقرى ،تحسباً
لفعاليات الحراك الشعبي والعصيان املدني “عصيان النمر” املرتقب
إحيا ًء للذكرى الخامسة لثورة  14من فرباير شباط.
وأكد شهود عيان أن مليشيات مدنية تعود للنظام أقدمت على وضع
الحواجز االسمنتية ،واألسالك الشائكة ،على منافذ البلدات ملنع مشاركة
املتظاهرين يف التظاهرات الشعبية التي دعت إليها قوى املعارضة.
 2016/2/12النظام البحريني يجري تغيريا ديمغرافيا على حساب السكان
االصليني الشيعة :افاد ناشطون يف البحرين ان النظام منح الجنسيّة
لعشرات األفراد من جنسيّات عربيّة وغري عربيّة بهدف احداث تغيري
ديمغرايف بالضد من االغلبية الشيعية يف البالد.
 2016/2/22ابعاد مواطن بحريني شيعي واسقاط عنه حق املواطنة :قامت
السلطات البحرينية بابعاد الشيخ محمد خجسته اىل خارج البالد بعد
املصادقة على قرار اسقاط الجنسية عنه.
 2016/2/23السلطات البحرينية تستدعي رجل الدين “الشيخ محمد
صنقور” للتحقيق :استدعت السلطات البحرينية رجل الدين الشيخ
محمد صنقور للتحقيق يف ممارسة استفزازية لالغلبية الشيعية يف
البحرين.
والشيخ صنقور إمام جامع الصادق بالدراز.
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 2016/2/23النظام يشن حملة عقابية على االهالي الشيعة :قامت قوات
االمن البحريني القمعية بشن حملة عقابية على اهالي عدد من
املناطق الشيعية ،شهدت عمليات دهم وتفتيش مصحوبة باطالق
الرصاص الحي دون تمييز مما تسبب يف حالة من الذعر والرتويع لدى
االطفال والنساء.
فيما ذكر شهود عيان ان القوات قامت بتدمري عددا من املضافات العائدة
للمواطنني الشيعة ،واالعتداء على اصحابها ،يف مسعى معلن للتنكيل
وانتهاك الحرمات بشكل سافر.
 2016/2/25السلطات البحرينية توجه تهم جاهزة باالرهاب اىل اربعة
معارضني :قضت محكمة بسجن أربعة معارضني شيعة خمسة أعوام
بتهمة التخطيط لتلقي تدريبات على استخدام املتفجرات واألسلحة
لشن هجمات.
وتفتقر املحاكم البحرينية بشكل فاضح اىل الحياد او اتباع املعايري
القانونية لدى تناولها القضايا الخاصة باملحتجني الشيعة.
 2016/2/26منع املواطنني الشيعة من صالة الجمعة :اغلقت السلطات
االمنية البحرينية مداخل جامع اإلمام الصادق بمنطقة الدراز ،لحرمان
املواطنني من حضور صالة الجمعة يف انتهاك واضح للعهد الدولي
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،الذي صادقت عليه الحكومة
البحرينية عام .2006
 2016/2/29قوات بحرينية تقتحم السنابس لتحطيم املضائف
الحسينية :أقدمت القوات البحرينية على تحطيم عدد من املضائف
الحسينية ،يف منطقة السنابس ،وفق ما نقل شهود عيان.
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وتأتي هذه الحملة يف أعقاب كلمة ألقاها وزير الداخلية البحريني ،راشد
آل خليفة ،هدد فيها شيعة البحرين باتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق
باألنشطة والفعاليات الدينية.
وكانت السلطة البحرينية قد عمدت قبل أيام إىل خطوات مشابهة يف
العاصمة املنامة ومنطقة رأس رمان ،وفق شهود.
 2016/3/2وزير داخلية البحرين يصف املذهب الشيعي بـا ُلمبتدع :اطلق
وزير داخلية البحرين راشد بن عبداهلل آل خليفة أوصافا تزدري باملذهب
الشيعي الذي يمثل مذهب غالبية السكان األصليني يف البحرين.
 2016/3/7السجن لباحث اسالمي بارز بالبحرين بتهمة إهانة امللك:
أيّدت محكمة النظام البحريني الحكم ضد الباحث اإلسالمي السيد
كامل الهاشمي بالسجن  3سنوات ،على خلفية اتهامات مزعومة
وجّهت ضده بـالتحريض على بغض طائفة ،وإهانة امللك.
يُشار إىل أن السيد الهاشمي من أبرز الباحثني اإلسالميني يف
البحرين ،ويُعرَف يف األوساط الثقافية والدينية داخل البالد وخارجها،
وله العديد من املؤلفات يف املعرفة اإلسالمية والفكر العام.
 2016/3/14السلطات ترحل عشرة عوائل لبنانية بسبب انتمائهم
الشيعي :افادت مصادر محلية بقيام النظام البحريني بابعاد عشرة
اسر لبنانية اىل خارج البالد بسبب انتمائهم للمذهب الشيعي.
وافادت املصادر ان االسر تم امهالها بضع ساعات ملغادرة البحرين دون
اتاحة الفرصة لرتتيب اوضاعهم ودون سابق انذار.
 2016/3/16النظام يف البحرين يبعد مواطنا اىل العراق بعد إسقاط جنسيته:
أبعدت السلطات يف البحرين املواطن علي اسفنديار إىل العراق ،وهو
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أحد املسقطة جنسياتهم البحرانية ،والذين أيدت محاكم آل خليفة
قرار إبعادهم قسرا من البحرين.
 2016/3/21مصادرة مطبوعات قادمة من لبنان :ذكرت مصادر من العاصمة
البحرانية املنامة بأن السلطات البحرينية صادرت مجالت ومطبوعات
قادمة من بريوت ،وذلك فور وصولها إىل مطار البحرين الدولي.
وذكرت املصادر بأن السلطات صادرت خالل األيام املاضية أعداداً من
الكتب واملجالت الدينية والثقافية الصادرة من بريوت ،وأشارت إىل
أن املطبوعات تتعلق بموضوعات ذات طابع ثقايف وديني ،وليس فيها
محتويات سياسة أو معارضة.
 2016/3/24معرض البحرين الدولي يروج لكتاب يدعو لتكفري الشيعة
وقتلهم :اتاحت السلطات يف البحرين كتاباً يحرّض على تكفري
الشيعة أصدرته دار نشر بحرينية بيت البحرين للدراسات والبحوث
حيث حمل أحد فصوله اسم مطلب يف تكفري الرّافضة يف إشارة إىل
طائفة الشيعة التي تشكل أغلبية يف البالد.
وعرض الكتاب يف جناح املكتبة الوطنية ضمن فعاليات معرض البحرين
الدولي السابع عشر للكتاب الذي افتتح يف  24مارس /آذار الجاري
ويستمر لغاية  3ابريل /نيسان .2016
 2016/3/25إدارة سجن جوّ تمنع عائلة املحكوم باإلعدام محمد رمضان
بأن إدارة سجن جوّ املركزيّ قد منعت
من زيارته :أفادت مصادر أهليّة ّ
عائلة املعتقل املحكوم باإلعدام محمد رمضان من زيارته ،فيما لم
تكشف عن األسباب.
أن رمضان اعتقل يف العام  ،2014وتعرّض للتعذيب والتهديد ،من
يذكر ّ
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أجل انتزاع اعرتاف منه يفيد بتورّطه املزعوم يف تفجري عبوة ناسفة يف
بلدة الدير يف فرباير /شباط .2014
 2016/3/26إسقاط الجنسية وأحكام بالسجن بحق خمسة بحرينيني:
أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن من  5إىل  15عاما ،وإسقاط
الجنسيّة عن  5مواطنني متهمني باالنضمام إىل ائتالف شباب ثورة 14
فرباير ،وغرامات تقدّر  100ألف دينار.
 2016/3/27النظام يعتقل  3اطفال وتصدر احكام بالسجن لثالث سنوات
على  5آخرين :أعلن نشطاء حقوقيون اعتقال ٍّ
كل من الشقيقني عباس
( 16عاما) وعلي حسن عباس ( 18عاما) ،وعلي سلمان رضي ( 17عاما)،
بعد مداهمات نقدتها القوات على منازلهم فجراً.
وشهدت بلدتا واديان والخارجية يف سرتة حملة مداهمات شنتها
ميليشيات خليفية بسيارات مدنية ،وأسفرت عن اعتقاالت عُرف منها
اعتقال األطفال الثالثة.
 2016/3/27محاكم النظام تقضي بسجن خمسة اطفال :قضت احدى
محاكم النظام يف البحرين بسجن  3سنوات على  5أطفال 4 ،منهم من
بلدة القريّة ،وذلك بتهم ملفقة تتعلق بالتجمهر ،ووضع هيكل وهمي
يُحاكي متفجرات على شارع الجنبية العام القريب من البلدة.
واملحكومون هم :سيد عمران محمد عمران ،علي حسني أحمد عبد
اهلل الجنبي ،حسن إبراهيم عبد اهلل علي البندري ،منتظر زهري محمد
حسني ،وفاضل عباس عبد الحسن أبو زهرية.
 2016/3/30الحكم على طيبة درويش بالسجن  5سنوات :أصدرت
محكمة بحرينية حكما بالسجن  5سنوات على املواطنة البحرانية
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طيبة درويش من سكنة بلدة املالكية.
واعتقلت السلطات الخليفية طيبة درويش يف  14مايو  2015بعد ذهابها
إىل مبنى التحقيقات الجنائية ،حيث داهمت القوات االنظامية منزلها
واعتدت على محتوياتها ،ليتم طلبها للمثول بعدها لدى جهات
التحقيق.
ووجّهت لطيبة اتهامات تتعلق بإيواء مطلوبني سياسيني يف منزلها
وطيبة أم لثالثة أبناء ،بنتان وولد.
 2016/3/30حملة مداهمات جديدة للنظام تسفر عن اعتقال  13مواطنا
بحرينيا بينهم أطفال :شنت القوات االمنية حملة مداهمات واسعة
برفقة امليليشيات املدنية ،أسفرت عن اعتقال  13مواطنا ،من بينهم
أطفال ،وشملت الحملة عددا من مناطق البحرين وبلداتها ،وبينها
كرانة ،جدحفص ،الدراز ،توبلي ،صدد ،وغريها.
 2016/3/30احكام تعسفية جديدة بحق عددا من الناشطني :أصدرت
محكمة النظام البحريني أحكاماً بالسجن املؤبد يف حق املصاب أيوب
عادل ،وأحمد شاكر الذي حُكم عليه قبل أسابيع بالسجن ملدة عام.
كما أصدرت محكمة أخرى أيضاً حكماً بالسجن ملدة  5أعوام بتهم
تتعلق باإلرهاب يف حق الطفل صادق ذو  16عاما ،ابن القتيل جعفر
الكراني ،الذي سلم نفسه يف  9نوفمرب  2015بعد مداهمة منزله.
كما تم الحُكم على املواطن إحسان عبدالرضا من بلدة املالكية
بالسجن ملدة عامني بتهمة تتعلق باالحتجاج السياسيّ.
 2016/3/31االستئناف تؤيد حبس الشيخ عبدالزهراء املبشر سنتني
بتهمة التحريض على كراهية النظام :أيدت ما تسمى باملحكمة
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الكربى الجنائية الثالثة الحكم الصادر بحبس رجل الدين الشيعي
الشيخ عبدالزهراء املبشر ملدة سنتني مع النفاذ عن إدانته بالتحريض
على كراهية النظام وإهانة شخص موضع تمجيد (معاوية بن أبي
سفيان) لدى ملة أخرى.
 2016/4/1مقتل شاب بحريني اثناء مالحقته من قبل قوات النظام
البحريني :مقتل الناشط البحريني علي عبد الغني اثناء مالحقته من
قبل ازالم النظام البحريني يف بلدة شهركان.
وشوهد عبد الغني وهو ملقى على األرض وعليه الدماء ،بعد أن الحقته
قوات خليفية ومليشيات مسلحة ،وعمدت القوات إىل شنّ مداهمات
ملباني يف البلدة ،وأشاعت أجواء الرّعب بني األهالي.
 2016/4/10القوات االمنية تشتبك مع مشيعي جثمان الناشط علي عبد
الغني :اشتبكت قوات النظام مع مشيعي جثمان الناشط علي عبد
الغني الذي قتل على يد ازالم النظام.
وأطلقت قوات النظام قنابل الغاز والقنابل الصوتية لتفريق املشاركني
يف التشييع والحقتهم داخل األحياء السكنية يف شهركان جنوب غرب
العاصمة املنامة.
 2016/4/10تسريح املئات من العمال الشيعة بعد قرار سياسي بغلق
احدى املرافق االقتصادية :قرر ما يسمى بمجلس ادارة شركة البحرين
للمواشي اغالق املسلخ املركزي يف بلدة سرتة بذريعة انتفاء الجدوى
االقتصادية من هذا املشروع ،وهو يمثل بحقيقة االمر استهداف مباشر
الرزاق املئات من الكسبة الشيعة ،يف استمرار لعمليات القمع والتنكيل
وااليغال بحق االغلبية الشيعية.
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 2016/4/14الكشف عن جريمة اغتصاب إلحدى املعتقالت يف مبنى
تحقيقات الداخلية :كشفت إحدى املعتقالت البحرينيات عن تعرّضها
قبل عامني لالغتصاب يف مبنى التحقيقات الجنائيّة التابع لوزارة
الداخليّة البحرينيّة.
ويف تفاصيل الحادثة ،روت املعتقلة أنها جُرّدت من مالبسها بالكامل يف
الثاني العتقالها ،ثمّ تناوب على اغتصابها ثالثة من عناصر املرتزقة.
 2016/4/15السلطات يف البحرين تحقق مع رئيس املجلس اإلسالمي
العلمائي بسبب خطبة  :استدعت السلطات األمنية رئيس املجلس
اإلسالمي العلمائي سماحة السيد مجيد املشعل للتحقيق الفوري يف
مركز شرطة النعيم بالعاصمة املنامة.
وذكرت مصادر خاصة أن التحقيق مع السيد املشعل جاء على خلفية
خطبة األخرية التي ألقاها يف مسجد اإلمام الصادق عليه السالم يف
منطقة القفول بالعاصمة.
 2016/4/16السلطات تعتقل رجل دين شيعي :أوقفت السلطات البحرينية
رجل الدين الشيعي الشيخ محمد املنسي ،قبل أن تقوم بإيقافه 48
ساعة لعرضه على النيابة العامة.
داعية سلفي تابع للنظام يدعو اىل ابادة الشيعة :شن قيادي سلفي
(وهابي) بحريني يدعى جاسم أحمد السعيدي تصريحات تكفريية
تحرضية تدعو اىل ابادة االغلبية الشيعية يف البحرين.
واضاف ،ان على النظام البحريني قمع الشيعة وترحيلهم اىل ايران
وابادة من يتبقى منهم.
 2016/4/28أحكام بالسجن من  5سنوات إىل املؤبّد بحقّ  30متهمًا
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وإسقاط الجنسيّة عن اثنني :أصدرت ما تسمى باملحكمة الكربى
الجنائيّة الرابعة يوم  28أبريل /نيسان  ،2016حكمًا بإسقاط الجنسيّة
عن متهمني ،وأحكام بالسجن املؤبّد والحبس من  5إىل  10سنوات
بحقّ  30متهمًا ،بعد إدانتهم بتهم «إحداث تفجري وحيازة وإحراز
وإستعمال املفرقعات ،والتدريب على استعمالها ،باإلضافة إىل التجمهر
وحيازة وإحراز عبوات قابلة لالشتعال وإتالف منقوالت» ،وفقًا الدعاءات
النيابة.
 2016/4/29منع الزيارة عن املعتقل «عبداهلل محمد» ونقله إىل االنفراديّ:
قال عضو ّ
املنظمة األوروبيّة البحرينيّة لحقوق اإلنسان الناشط أحمد
بأن إدارة
إن عائلة املعتقل عبد اهلل محمّد عبد اهلل قد أفادت ّ
الص ّفارّ ،
سجن الحوض الجاف قد منعتهم من الزيارة املقرّرة له يوم  28أبريل/
نيسان  ،2016دون ذكر األسباب.
الص ّفار أشار عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعيّ «تويرت» إىل
أنّه تواردت أنباء تؤكّد تعرّض عبد اهلل للضرب واإلهانة وسوء املعاملة
ونقله للسجن االنفراديّ ،بعد احتجاجه على سوء املعاملة داخل
السجن.
 2016/4/29تجديد حبس املُنشد «السيّد حسن علوي» ملدة  15يومًا
بسبب قصيدة :أمرت النيابة العامّة بتجديد حبس املُنشد «السيّد
حسن علوي» ملدة  15يومًا على ذمّة التحقيق ،بعد أسبوع من حبسه،
ٍ
حيث أسندت إليه تهمة «إهانة امللك والعلم والشعار» إثر إلقائه قصيدة.
أن السلطات األمنيّة قد اعتقلت يوم  20أبريل /نيسان 2016
يُذكر ّ
املُنشد السيّد علوي من قرية شهركان ،وذلك بعد استدعائه للتحقيق
يف مركز مدينة حمد ،على خلفيّة قصيدة ألقاها.
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 2016/4/30االمن البحريني يعتقل عشرات الشباب من قرية كرباباد:
داهمت القوات العسكرية واالمنية البحرينية قرية كرباباد واعتقلت
العشرات بدون اي حجه قانونية ملزمة لذلك ويف ما يلي اسماء
املعتقلني:
 .1قاسم رضي عبد العباس
 .2امري عبداهلل املؤمن
 .3موسى جعفر املؤمن
 .4محمد جعفر املؤمن
 .5قاسم حبيب املؤمن
 .6علي منصور مبارك
 .7اسامة حسن الجسر
 .8احمد القلعاوي
 .9محمد جعفر محمد يحيى(بني جمره)
 .10فاضل عباس موسى.
 .11حسني عبداألمري
 .12سيد مجيد عبد الخالق مجيد
 .13سيد عدنان سيد هاشم محفوظ
 .14علي محسن إسماعيل
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 .15سيد نور حسن محفوظ
.16أحمد علي السموم (القلعة)
.17أحمد علي املؤمن
.18علي عبد الزهراء الشجار
.19زهري حسن شمالن
.20محمد عباس خميس الخال
.21ياسر حسن درويش (األصل من السنابس)
 -٢٢علي حسن الجسر
 -٢٣يونس محمد الجسر
-٢٤حسن رجب
-٢٥علي عباس الشجار
-٢٦علي حسن النواخدة
-٢٧جاسم محمد الشجار
-٢٨حسن علي التاجر
-٢٩سيدعلي حسن محفوظ
-30حسني عبداملجيد مدن
-31عباس مال األسكان
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-32سيدأحمد سيد فؤاد العبار
-33حسني علي مهدي
-34شيخ حسني مال اهلل
-35سيد امني سيد حسن سيد امني
-36سيد علي سيد محسن سيد امني
-37سيد أيمن سيد محسن سيد امني
 2016/5/1رصد  23حالة تعذيب و 27اعتقال تعسفيّ يف األسبوع األخري
من أبريل :رصد منتدى البحرين لحقوق اإلنسان  23حالة تعذيب
وسوء معاملة و 28حالة اعتقال تعسفيّ ،يف األسبوع األخري من شهر
أبريل /نيسان  ،2016كما سجّل  27حالة مداهمة مخالفة للقانون ،وقمع
 7احتجاجات سلميّة ،وإصدار  60حكمًا تعسفيًّا مجموعها  519عامًا و10
أشهر ،و 19حالة اختفاء قسريّ ،وحالتي إسقاط جنسية.
 2016/5/3اعتقاالت تعسفية يف مسرية سلميّة :قال مركز البحرين
لحقوق اإلنسان ،أنّه رصد  21حالة اعتقاالت تعسفيّ ،من بينها
طفالن وامرأة واحدة ،حيث تمّ إطالق سراح  3منهم يف وقت الحق.
وأشار املركز إىل تعرّض املتظاهرين السلميّني للقمع األمنيّ ،عرب
القذف بالقنابل الغازية واملسيّلة للدموع بكثافة من قبل شرطة
مكافحة الشغب.
 2016/5/4حملة مداهمات واعتقاالت واسعة بقرية الغريفة :أفادت مصادر
بأن قرية الغريفة شهدت حملة مداهمات غري قانونيّة ملنازل
أهليّة ّ
املواطنني ،حيث قامت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة باقتحام
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املنازل وانتهاك حرماتها والعبث بمحتوياتها بدون إذونات قانونيّة،
ما أسفرت عن ترويع النساء واألطفال ،واعتقاالت واسعة بني شباب
القرية.
ريا من الشباب
املصادر أشارت إىل ّ
أن عناصر املرتزقة قد اعتقلت عددًا كب ً
واألطفال من بينهم «جاسم أحمد عبد اهلل ،عبد اهلل أحمد عبد اهلل،
السيّد محمّد السيّد صالح ،السيّد محمّد السيّد حبيب ،السيّد
أحمد السيّد هادي علوي ،السيّد باقر السيّد هادي علوي ،السيّد
أن هناك أسماء غري معلومة
حسن السيّد هادي علوي» ،وأضافت ّ
حتى اآلن.
 2016/5/7حملة مداهمات أمنيّة على قريتي سفالة وودايان :أفادت
بأن حملة مداهمات أمنيّة ن ّفذتها عدّة مركبات عسكريّة
مصادر أهليّة ّ
وباص  16راكب ،اقتحمت قريتي سفالة وودايان بجزيرة سرتة ما أثار
الخوف والرعب يف قلوب املواطنني ،وال سيّما بني النساء واألطفال.
املصادر أشارت إىل نزول ميليشيات مدنيّة وعسكريّة أمام مأتم الشباب
واملأتم الجنوبيّ يف قرية سفالة ،وتوارد أنباء عن توقيف شبّان هناك،
واستجوابهم من قبل عناصر املرتزقة.
 2016/5/8اعتقال الشاب املطارد «أحمد حسني» بعد مداهمة منزله:
بأن عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة ،داهمت
أفادت مصادر أهليّة ّ
منزل الشاب املطارد أحمد حسني يف بلدة عالي ،وقاموا باعتقاله ،بعد
ترويع أهله.
بأن عناصر
 2016/5/9اعتقال شابني وطفلني :أفادت مصادر أهليّة ّ
املرتزقة وامليليشيات املدنيّة ،اعتقلت املواطن «موسى جعفر» ،وذلك
بعد مداهمة منزله يف منطقة الدير ،بدون إذن قانونيّ ،وترويع قاطنيه.
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وأشارت املصادر كذلك إىل اعتقال الشاب «محمد منري» ،بعد اقتحام
منزل العائلة والعبث بمحتوياته ،واعتقال الطفلني «محمد أحمد العم،
وناصر جمعة» من بلدة عالي ،بعد مداهمة منزليهما دون سند قانونيّ.
 2016/5/11السجن من  3إىل  10سنوات بحقّ  7مواطنني :أصدرت ما
تسمى املحكمة الكربى الجنائيّة أحكامًا بالسجن ملدة  10سنوات
بحقّ  6من املحتجني ،والحبس  3سنوات آلخر ،وذلك بعد الزعم
بإدانتهم يف قضيّة تظاهر وحرق مدرّعة للشرطة يف العكر الشرقيّ،
مع إلزامهم بدفع تعويض قيمته  3709دينار قيمة التلفيات إىل وزارة
الداخلية.
 2016/5/12صدور أحكام بالسجن وتأييد بعضها من  3إىل  7سنوات يف
قضايا تظاهر :قضت ما تسمى محكمة االستئناف العليا بحبس 4
مواطنني ملدّة  7سنوات ً
بدل من  10سنوات ،فيما أيّدت سجن آخر 3
سنوات ،يف قضيّة تظاهر واالشتباك مع أحد عناصر الشرطة يف منطقة
الدراز.
كما أيّدت حبس مستأنف ملدة  3سنوات ،كانت محكمة الدرجة األوىل
قد قضت بحبسه مع آخرَين  3سنوات لتجمهرهم يف املالكيّة بتاريخ
 14مارس /آذار  ،2013وغرمتهم مبلغ  500دينار ،وبرأتهم من االعتداء على
شرطيّ.
وحكمت ما تسمى املحكمة الكربى الجنائيّة على  5مواطنني بالسجن
 5سنوات ،وحبس  3آخرين ملدّة ث سنوات ،بعد إدانتهم بتهم «الحرق
العمد والتظاهر يف الهملة ،وحيازة عبوات قابلة لالشتعال «مولوتوف»،
كما أمرت بمصادرة املضبوطات.
 2016/5/12اعتقال شابني أحدهما مطارد أمنيًّا يف ظروف غامضة :أفادت
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مصادر أهليّة باعتقال املطارد أمنيًّا املحكوم باملؤبّد حسني علي عبد
الوهاب يف ظروف غامضة.
كما اعتقلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة الشاب محمّد شهاب
الفردان بعد مداهمة منزله ،إلكمال فرتة محكوميّته ستة أشهر على
خلفية قضيّة سياسيّة.
 2016/5/13حملة مداهمات واعتقاالت يف قريتي مركوبان ومهزّة :أفادت
بأن موكب مداهمات مكوّن من مركبات
شبكة سرتة اإلعالميّة ّ
عسكريّة ومدنيّة برفقة باص  16راكب ومدرّعتني اقتحم عددًا من
القرى يف منطقة سرتة ،منها قريتي «مركوبان ،ومهزة».
 2016/5/17الحبس  3سنوات ملواطنني بتهمة «التجمهر» وإرجاء
استئناف آخر :أصدرت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائيّة حكمًا
بحبس مواطنني ملدّة  3سنوات ،كانت النيابة العامّة قد أسندت
إليهما تهمة «التجمهر بمنطقة الدير ،وحيازة عبوات قابلة لالشتعال»
بتاريخ  21يونيو /حزيران .2015
كما قرّرت محكمة االستئناف العليا تأجيل قضيّة مواطن محكوم
عليه بالحبس سنة ،كانت محكمة أوّل درجة قد أدانته بقضيّة
«تظاهر وحيازة عبوات قابلة لالشتعال «مولوتوف».
 2016/5/23اعتقال  10أشخاص بعد مداهمات يف سرتة :رصدت مصادر
اهلية اعتقال  10أشخاص على ّ
األقل بعد حملة مداهمات غري قانونيّة
للمنازل ،وحصار أمنيّ ،برًّا وبحرًا ،وبدعم من الطائرات املروحيّة يف
منطقة سرتة.
بأن املعتقلني هم «السيد مجتبى السيد عباس ،السيد
وأفادت مصادر ّ
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فاضل السيد عباس ،علي عبدالرسول ،حسني عبداألمري البصري،
جعفر محمد باقر أوال ،مظاهر محمد باقر أوال ،محمد موسى الشيخ،
حسني إبراهيم بداح ،محمد على عبداهلل الجزيري ،أحمد عبدالصادق
فرحان».
 2016/6/4اعتقاالت بالجملة ومداهمات للمنازل :سجّل ذوي االختصاص
يف مجال حقوق االنسان يف البحرين  26حالة اعتقال تعسفي خالل
األسبوع املاضي -الفرتة ما بني  28مايو /أيّار إىل  3يونيو /حزيران
الجاري ،بينهم  6أطفال ،و 4حاالت اختفاء قسريّ ،ومداهمة ً 17
منزل
بطريقة غري قانونيّة ،باإلضافة إىل رصد  12حالة تعذيب وسوء املعاملة.
 2016/6/4إدارة سجن جوّ تمنع املعتقل علي الغانمي من العالج :أفادت
عائلة املعتقل العسكريّ علي الغانمي بأنّه يعيش ظرو ًفا صحيّة
قاسية يف سجن جوّ املركزيّ ،حيث تمنعه إدارة السجن من العالج،
مشرية إىل أنّه تعرض لكسور بعد حبسه؛ نتيجة الضرب الهسترييّ
يف أحداث سجن جوّ ،التي وقعت يف  10مارس /آذار العام املاضي ،ونتيجة
إهمال عالجه ،فقد التأمت الكسور بشكل خاطئ ما يسبّب له الكثري
من األلم والتأثري يف حركته -على حدّ تعبريها.
 2016/6/4اعتقال  5محتجني مطلوبني للسلطة من املُحرَّق :اعتقلت
عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة  5من املحتجني الشباب يف منطقة
املحرّق هم محمّد علي البيّاع ،علي مهدي ،مصطفي عبد العزيز
سعود ،علي محمّد صالح يعقوب ،حسني محمّد حسني.
 2016/6/5عقوبة جماعية وسوء معاملة بحق معتلي سجن الحوض
الجاف بعد هروب عدد من املحكومني :أفادت الناشطة فاطمة
بأن املعتقلني يف سجن الحوض الجاف تعرّضوا للضرب
الحلواجيّ ،
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والشتم وسوء املعاملة ،بعد هروب عدد من املحكومني يوم الجمعة 3
يونيو /حزيران  ،2016بما يتعارض مع القوانني واملواثيق الدوليّة لحقوق
اإلنسان ،والقواعد النموذجيّة ملعاملة السجناء.
 2016/6/5اعتقال املدوِّن علي معراج بعد شهرين من اإلفراج عنه :أفاد
أن عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة اعتقلت املدوِّن
ناشط حقوقي ّ
واملعتقل السابق علي معراج ،حيث تم نقله إىل مبنى التحقيقات
الجنائيّة.
ويأتي هذه االعتقال بعد مرور أقل من شهرين من اإلفراج عنه بتاريخ
 5أبريل /نيسان املاضي ،بعد أن قضى عامني ونصف العام بالسجن
بتهمة إساءة استخدام اإلنرتنت وإهانة امللك على مدوّنته اإللكرتونيّة.
 2016/6/6الناشطة زينب الخواجة ترحل عن الوطن بعد تهديدها
إن شقيقتها زينب الخواجة
املستمرّ :قالت الناشطة مريم الخواجةّ ،
رحلت عن الوطن إىل الدنمارك ،بعد تلقّيها العديد من التهديدات أنّه
سيتمّ إبعادها عن أطفالها.
 2016/6/7اعتقال الالعب محمد العلويات واقتياده إىل جهه مجهولة:
اعتقلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة الالعب محمد يوسف
العلويات ،بعد اقتحام مقرّ عمله واقتياده إىل جهه مجهولة.
 2016/6/8طفل معتقل يتعرّض للتعذيب بشكل يوميّ ومحروم من
إن إدارة سجن
الزيارة :كشفت عائلة الطفل املعتقل أحمد العرب ّ
الحوض الجاف قد منعتهم من الزيارة املقرّرة البنهم 8،يونيو /حزيران
 ،2016وقامت بطردهم بدعوى أنّه محروم من الزيارة دون توضيح
األسباب.
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أن كل األخبار ابنهم منقطعة إال اتصال ملدة دقيقتني
العائلة أوضحت ّ
 7يونيو /حزيران الجاري ،أخربهم فيه أنّه يتعرّض للتعذيب بشكل
يوميّ ولم يتم إسعافه.
 2016/6/9مداهمة غري قانونيّة ملنزل املعتقل علي مهدي وإرهاب أهله:
داهمت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة منزل املعتقل واملسقطة
جنسيّته علي مهدي ،حيث تمّ العبث بمحتوياته وإرهاب أهله ،دون
إبراز سند قانونيّ لهذه املداهمة ،وال بيان األسباب.
 2016/6/10منع الطبيب طه الدرازي وزوجته من السفر خارج البالد :قال
استشاريّ جراحة الدماغ واالعصاب ،الدكتور طه الدرازي ،أنّه فؤجئ
بأن السلطات األمنيّة يف مطار البحرين الدوليّ قد منعته وزوجته من
ّ
السفر إىل خارج البالد ،دون بيان أسباب املنع.
 2016/6/11ملك البحرين يصدر قانونًا يمنع رجال الدين من العمل
السياسيّ :أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قانونًا
يمنع رجال الدين من الجمع بني العمل السياسيّ واملنرب الدينيّ،
أو االنتماء إىل جمعيّة سياسيّة واعتالء املنرب الدينيّ ،أو االشتغال
بالوعظ واإلرشاد والخطابة ولو بدون أجر.
 2016/6/12منع الوفد األهليّ الحقوقيّ من السفر إىل جنيف انتهاك
لحريّة التعبري :قامت السلطات االمنية بمنع الوفد الحقوقيّ
البحرينيّ املتجه إىل جنيف للمشاركة يف فعاليّات مجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة.
 2016/6/13اعتقال الناشط الحقوقيّ نبيل رجب بعد محاصرة منزله
فجرًا :اعتقلت عناصراملرتزقة وامليليشيات املدنيّة الناشط الحقوقيّ
نبيل رجب ،بعد محاصرة منزله ،دون ذكر أسباب االعتقال.
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 2016/6/13تأييد أحكام السجن وإسقاط الجنسيّة بحقّ املصوّر أحمد
املوسوي و 10آخرين:أيّدت ما تسمى بمحكمة االستئناف العليا حكم
أوّل درجة القاضي بالسجن ما بني  5إىل  10سنوات بحقّ  11مستأن ًفا،
وتأييد أحكام إسقاط الجنسيّة بحقّهم ،بعد إدانتهم بتهمة باإلرهاب
واستهداف عناصر من الشرطة وحيازة وتهريب أسلحة ناريّة.
 2016/6/14اغالق حركة الوفاق املعارضة :قرّرت ما تسمى باملحكمة
اإلداريّة غلق جميع مقار جمعيّة الوفاق ،والتح ّفظ على جميع
حساباتها وأموالها الثابتة واملنقولة ،وتعليق نشاطها ،وتعيني مكتب
الجمعيّات السياسيّة يف وزارة العدل والشؤون اإلسالميّة واألوقاف
حارسًا قضائيًّا عليها لحني الفصل يف القضيّة.
 2016/6/14املرتزقة يداهمون منازل املواطنني يف البالد القديم وعالي:
داهمت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة ،خالل اليومني املاضيني،
منازل املواطنني يف بلدتي البالد القديم ،وعالي ،دون اكرتاث بحرمة
شهر رمضان أو منازل املواطنني اآلمنني ،حيث تعرّض الكثري من
األطفال والشيوخ والعجزة والنساء من سكّان هذه املنازل للرتويع
والتهديد.
 2016/6/14السلطات األمنيّة تحاصر مقرّ جمعيتّي الوفاق والتوعية
وتحجب مواقعهما اإللكرتونيّة :قام عناصر من السلطات األمنيّة
البحرينيّة يصاحبها عناصر املرتزقة وميليشيات مدنيّة بمحاصرة مقار
جمعيّة الوفاق ،وذلك عقب قرار املحكمة اإلداريّة بغلقها ،والتح ّفظ
على جميع حساباتها وأموالها الثابتة واملنقولة ،وتعليق نشاطها ،وتعيني
مكتب الجمعيّات السياسيّة يف وزارة العدل والشؤون اإلسالميّة
واألوقاف حارسًا قضائيًّا عليها ،ويف الوقت ذاته تم حجب املوقع
اإللكرتونيّ لجمعيتي الوفاق والتوعية اإلسالميّة.
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 2016/6/15استدعاءات بالجملة لرجال الدين وإيقاف صلوات الجمعة
كل من :الشيخ باقر الحواج
والجماعة :استدعت السلطات األمنيّة ًّ
مرتني ،والسيّد هاشم البحرانيّ ،والسيّد مجيد املشعل ،والشيخ
حسني املحروس والشيخ إبراهيم األنصاري ،وداهم املرتزقة بيت
الشيخ حسن املالكي.
 2016/6/16الجنائيّة الرابعة تصدر أحكامًا بالسجن ملدّة  15عامًا وإسقاط
الجنسيّة عن  8مواطنني :أصدرت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائيّة
الرابعة البحرينيّة حكمًا بالسجن  15عامًا وإسقاط الجنسيّة عن 8
مواطنني ،بعد إدانتهم بتهمة بتأسيس جماعة إرهابيّة تحمل اسم
حزب اهلل البحرينيّ وجمع األموال لها ،باإلضافة إىل الشروع بقتل
عناصر من الشرطة ،والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة ،كما
حكم بالحبس ملدّة  3سنوات على اثنني آخرين ،وإسقاط جنسيّتهما
أيضًا.
على صعيد متصل ،أصدرت املحكمة نفسها حكمًا بمعاقبة  13مواطنًا
بالسجن ملدّة  15سنة ،ومعاقبة  22آخرين بالحبس ملدّة  3سنوات
وبراءة  5من تهم الشروع يف القتل والحرق الجنائيّ لدوريات عسكريّة
بمنطقة الدراز ،وإتالف املمتلكات العامة ،والتجمهر والشغب و حيازة
عبوات قابلة لالشتعال
 2016/6/18النظام يمنع الحقوقيّ عبدالنبي العكري من السفر :قال
املحامي عبداهلل الشمالوي ،عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعيّ
إن السلطات البحرينيّة قد منعت عضو مرصد البحرين لحقوق
تويرتّ ،
اإلنسان عبدالنبي العكري من السفر صباح  18يونيو /حزيران  ،2016إىل
الشارقة بأمر من النيابة العامة صدر بتاريخ  9يونيو /حزيران.
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 2016/6/20النظام ينتزع الجنسيّة من الشيخ عيسى قاسم :أعلنت
وزارة الداخليّة أنّه قد أسقطت الجنسيّة البحرينيّة عن الشيخ
عيسى أحمد قاسم ،وساقت الداخليّة جملة من التهم األخرى بحقّ
ربرة بذلك أنّه ال يستحق الجنسيّة.
قاسم م ّ
 2016/6/23إدارة سجن جوّ تمنع الشيخ علي سلمان من االتصال
بعائلته :قالت السيّدة علياء رضي زوجة الشيخ علي سلمان ،إنّها
ً
اتصال هاتفيًّا من الشيخ سلمان ،تم قطع الخط يف مدة عشر
تلقّت
دقائق أربع مرات كلّما يعاود االتصال ويبدأ الحديث ،مشري ًة إىل أنّه بعد
القرار الجائر بغلق جمعيّة الوفاق أخربت إدارة السجن الشيخ سلمان
بتقليص عدد األرقام املسموح له االتصال بها.
 2016/6/27مرتزقة تعتقل املواطنة طيبة إسماعيل بعد مداهمة منزلها
فجرًا :اعتقلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة فجرا املواطنة طيبة
إسماعيل ،بعد مداهمة غري قانونيّة ملنزل عائلتها ،دون ذكر األسباب.
أن املواطنة طيبة إسماعيل قد تمّ نقلها إىل مبنى
وأفادت مصادر ّ
التحقيقات الجنائيّة حيث وجّهت لها السلطات البحرينيّة تهمة
التحريض على كراهيّة النظام ،قبل نقلها إىل سجن مدينة عيسى
للنساء.
 2016/6/27اعتقال مهدي العكريّ :اعتقلت مرتزقة مهدي العكريّ من
أحد منافذ بلدة الدراز ،بعد محاولته دخول منطقة االعتصام املفتوح أمام
منزل آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.
 2016/6/29أحكام ما بني السجن املؤبّد و  15عامًا وإسقاط الجنسيّة
عن  8مواطنني :أصدرت املحكمة الكربى الجنائية الرابعة حكمًا
على  8مواطنني ،كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بـ التخابر مع
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إيران ،وتأسيس جماعة إرهابيّة ،والتدريب على استعمال األسلحة
واملفرقعات،
واسترياد أسلحة وذخائر ،وذلك بالسجن ما بني املؤبد وملدة  15سنة ،مع
إسقاط الجنسيّة عنهم.
 2016/6/29السلطات البحرينيّة تمنع الصحفيّة نزيهة سعيد من السفر
إن السلطات
إىل الخارج :قالت الصحفيّة البحرينيّة نزيهة سعيد ّ
بمطار البحرين الدوليّ قد منعتها من السفر إىل خارج البالد ،بدون
إبداء أسباب ذلك املنع.
وكانت الصحفيّة نزيهة سعيد قد قالت لصحيفة أملانيّة ،مطلع هذا
إن السلطات البحرينيّة تعتقل العديد من النشطاء واملواطنني
العامّ ،
بسبب تعبريهم عن رأيهم يف مواقع التواصل االجتماعيّ ،يف ّ
ظل
الرقابة التي تفرضها الحكومة البحرينيّة على شبكات اإلعالم
االجتماعيّة ،واستخدامها العديد من برامج التجسّس لرصد رسائل
املعارضني ،مشري ًة إىل تعرّضها لالعتقال والتعذيب عدة مرّات بسبب
عملها كصحفيّة.
 2016/6/30السلطات البحرينيّة تمنع الناشطة آيات الص ّفار من السفر:
قال مرصد التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ ،عرب حسابه
إن السلطات البحرينيّة قد منعت الناشطة
الرسميّ على موقع تويرتّ ،
آيات الص ّفار من السفر عرب منفذ جسر السعوديّة دون إبداء األسباب.
 2016/6/30فخرية أحمد قتيلة جديدة تقضي جرّاء حادث مشبوه:
انضمّت القتيلة فخرية مسلم أحمد إىل كوكبة القتلى بعد استهدافها
قرب بنك املستقبل اإليرانيّ يف جزيرة سرتة ،جرّاء حادث مشبوه.
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 2016/7/4مداهمات واسعة ملنازل املواطنني يف بلدة .
 2016/7/5اعتقال الشيخ سامي الخبّاز عقب عودته من مدينة قمّ
املقدّسة :اعتقلت السلطات بمطار البحرين الدوليّ الشيخ سامي
الخبّاز ،وذلك بعد عودته إىل الوطن قادمًا من مدينة قمّ املقدّسة،
دون بيان األسباب.
 2016/7/7السلطات البحرينيّة تمنع الصحفيّ أحمد رضي من مغادرة
إن السلطات البحرينيّة منعته من
البالد :قال الصحفيّ أحمد رضيّ ،
مغادرة البحرين عرب املطار ،حيث كان ينوي السفر إىل دولة خليجيّة،
وطلبت منه مراجعة التحقيقات الجنائيّة.
رضي أشار ،عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعيّ تويرت ،إىل
أنّه سبق أن مُنع من دخول السعوديّة وأرجع قسرًا من اإلمارات؛
أن السبب هو القوائم األمنيّة الصادرة من وزارة الداخليّة.
موضحًا ّ
 2016/7/9السلطات البحرينيّة تمنع محمد التاجر من السفر :منعت
السلطات البحرينيّة املحامي محمد التاجر ورئيس جمعيّة الشفافية
شرف املوسوي من السفر إىل الخارج ،وذلك عرب جسر امللك فهد ،حيث
يأتي ذلك ضمن توجّه السلطة بمنع نشطاء حقوق اإلنسان من
السفر.
 2016/7/11اعتقال  18مواطنًا بينهم امرأة :أفادت مصادر حقوقيّة وشبكات
أن عدد املعتقلني من قبل عناصر املرتزقة وامليليشيات
إعالميّة أهليّة ّ
املدنيّة ،من بلدة املعامري ،قد ارتفع إىل  18مواطنًا ،بينهم امرأة واحدة،
وذلك خالل  6أيّام من حملة املداهمات السافرة على منازل املواطنني.
أن املعتقلني هم عبدالنور مرزوق ،محمد حسن مقداد،
املصادر أفادت ّ
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حسن مرزوق ،حسن محمد صالح ،حسن دهوم ،حسن كمال ،محمد
عنرت ،رضا القصاص ،محمد مكي مقداد ،أيمن مرزوق ،أمري حسني،
علي رضا إبراهيم ،قاسم مرزوق ،قاسم حمزة سرحان ،عبدالحسني
أحمد محمد ابراهيم ،محمد عيسى حبيب ،خليل ابراهيم مرزوق
وزوجته.
 2016/7/14اعتقال مدير يف هيئة سوق العمل ملشاركته يف اعتصام الدراز:
أصدرت النيابة البحرينية قراراً باعتقال املواطن علي عبدالرحيم وهو
مدير يف هيئة سوق العمل ،وذلك بعد استدعائه إىل النيابة العامة
للتحقيق معه بتهمة املشاركة يف اإلعتصام املفتوح أمام منزل آية اهلل
الشيخ عيسى قاسم يف الدراز.
 2016/7/16تأييد أحكام بالحبس  3و 5سنوات ملعتقلي رأي :أيّدت
محكمة االستئناف العليا قرار حبس مواطن ملدة  ٣سنوات ،بعد
أن أدانته باالشرتاك يف تجمهر وإشعال حريق يف سماهيج ضمن 8
متهمني.
وكانت النيابة العامّة  -بحسب صحيفة الوسط -إنّها قد أسندت
للمتهمني بتاريخ  24أبريل /نيسان  ،2014تهمة إشعال الحريق العمد يف
املنقوالت ،والتجمهر ،وحيازة عبوات قابلة لالشتعال بقصد استخدامها
يف تعريض حياة الناس للخطر.
كما أيّدت املحكمة حكم أوّل درجة بسجن مواطن متهم ملدة ٥
سنوات ،بقضيّة الشروع بقتل أحد عناصر الشرطة بسرتة بإلقاء
املولوتوف عليه ،كما قضت بالسجن  3سنوات على متهم آخر ضمن
 8متهمني يف هذه القضيّة.
 2016/7/16الداخلية البحرينية تستدعي رجل الدين الشيعي الشيخ
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علي حميدان إمام جامع الزهراء :استدعت وزارة الداخلية البحرينية
رجل الدين الشيعي الشيخ علي حميدان ،إمام جماعة جامع الزهراء
يف منطقة مدينة حمد جنوبي املنامة للتحقيق معه.
وأشارت معلومات إىل تلقيه استدعاء السبت ( 16يوليو /تموز  )2016لدى
مركز دوار  17فيما ال يعلم بعد عن ماهية القضية التي يستجوب
بشأنها .ويأتي استدعاء حميدان بعد أن قضت محكمة محلية يف وقت
سابق بسجن إمام الجامع السابق الشيخ محمد املنسي مدّة عام.
 2016/7/16اعتقال العشرات يف البحرين عقب مظاهرة احتجاجية ضد
منع اقامة صالة الجمعة :أفادت معلومات بأن خمسني شخصاً على
األقل اعتقلوا غربي املنامة أثناء محاولتهم إقامة الصالة يف جامع الدراز
الذي تقام فيه أكرب صالة مركزية للشيعة.
ومنعت قوات األمن التي تنصب نقاط تفتيش وتتحكم يف عمليتي
الدخول والخروج من املنطقة منذ يونيو /حزيران املاضي إمام الجمعة
الشيخ محمد صنقور من الدخول وإمامة املصلني.
وجابت مسرية أزقة القرية التي تعد مقراً إلقامة آية اهلل الشيخ عيسى
قاسم ،أبرز مرجع ديني للشيعة يف البالد الذي أسقطت السلطات
جنسيته الشهر املاضي.
 2016/7/17معتقلو جوّ يستغيثون من بطش النظام وإدارة سجونه:
أصدر املعتقلون يف سجن جوّ املركزيّ يوم السبت  16يوليو /تمّوز ،2016
بيانًا تحت عنوان املصابرة وال ّثورة القادمة ،يستغيثون فيه من النظام
الخليفيّ وإدارة سجونه ّ
الطاغية ،مؤكّدين استمرار تعرّضهم لسوء
املعاملة ومعاناتهم من اإلجراءات القاسية الظاملة بحقّهم.
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وأشاروا يف بيانهم إىل حرمانهم من إقامة صالة الجماعة والشّعائر
الدينيّة وإحياء ليلة القدر ،وقطع االتصال بينهم وبني ذويهم وتضييق
فضل عن تعرّضهم باستمرار لإلهانة والضرب
الخناق عليهم،
ً
والتعذيب واملداهمة يف الليل.
 2016/7/17املعتقل أحمد شاكر يتعرّض للضرب واالنفراديّ بسبب
الصالة :عبّرت عائلة املعتقل أحمد شاكر عن قلقها الشديد على مصريه
وسالمته ،مشرية إىل أنّه تواردت أنباء تفيد بتعرّضه لضرب مربح من
قبل عناصر املرتزقة والدرك األردنيّ ،ونقله إىل السجن االنفراديّ من
غري سبب ،وهو يؤدّي فريضة الصالة.
 2016/7/17السلطات تعتقل والد املعتقلني صالح وعلي الخواجة
وشقيقتيهما :اعتقلت السلطات البحرينيّة شقيقة املعتقلني على
خلفيّة سياسيّة صالح وعلي الخواجة ،وذلك أثناء الزيارة املقرّرة لهما
يف سجن جوّ املركزي ،حيث يقضون فرتة محكوميّتهم.
 2016/7/17اعتقال الشيخ محمّد صنقور :اعتُقل إمام وخطيب جامع
اإلمام الصادق -عليه السالم -يف الدراز ،الشيخ محمّد صنقور بعد أن
استُدعي للتحقيق ،إثر خطبة ألقاها يوم الجمعة  15يوليو/تمّوز ،انتقد
فيها نزع الجنسيّة عن الشيخ عيسى قاسم.
 2016/7/20السلطات تعتقل لساعات احد ابرز وجهاء الشيعة :اعتقلت
السلطات األمنية يف البحرين السيد كاظم الدرازي ،أحد أبرز وجهاء
الطائفة الشيعية يف البالد وصاحب مجموعة شركات سيد كاظم
الدرازي للمقاوالت.
وأكدت معلومات اعتقال كاظم يف مطار البحرين الدولي بواسطة أمن
املطار قبل أن يعود الحقاً ويقرر إخالء سبيله مع تحويله على النيابة

46

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
العامة.
وأفادت املعلومات بأن السلطات وجهت له تهمة “تمكني املعتصمني
يف الدراز أمام منزل آية اهلل الشيخ عيسى قاسم من استغالل بعض
أمالكه”.
 2016/7/21النيابة تقرّر حبس  10مواطنني من بينهم املنشد عبدالجبار
الدرازيّ بتهمة االعتصام :قرّرت السلطات حبس  10مواطنني من بلدة
الدراز ،ملدّة  15يومًا على ذمّة التحقيق ،ومن بينهم املنشد الدينيّ
عبدالجبار الدرازي ،حيث وجهت لهم تهم املشاركة يف مسرية بعد
صالة الجمعة يف منطقة الدراز ،والتحريض على كراهية النظام .
 2016/7/22السلطات األمنية تستدعي الشيخ حمزة الديري للتحقيق
الفوريّ :استدعت السلطات األمنيّة ،إمام جمعة مسجد الصادق عليه
السالم يف القفول باملنامة ،الشيخ حمزة الديري ،للمثول للتحقيق
الفوريّ.
 2016/7/24السلطات توقف  3رجال دين بعد قرار بإحالتهم على النيابة
العامة :اعتقلت السلطات 3رجال دين شيعة بتهمة التجمهر ،على
خلفية مشاركتهم يف اعتصام بمحيط منزل آية اهلل عيسى قاسم
بالدراز املستمر منذ أكثر من شهر.
وقالت السلطات إنها ستحيل الثالثة وهم :الشيخ جاسم الخياط
والشيخ عزيز الخضران والسيد ياسني املوسوي على النيابة العامة.
 2016/7/25شهر وخمسة ايام وال تزال السلطات تحاصر منطقة الدراز:
واصلت شبكة االنرتنت تقطعها عن منطقة الدراز ،التي يسكنها نحو
 20ألف نسمة ،منذ ما يزيد على  34يوماً من دون أن تعمد شركات
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االتصاالت إىل إيجاد حل لهذه املشكلة ،يف الوقت الذي واصل األهالي
شكواهم من صعوبة الوصول اىل منازلهم يف املنطقة ،بسبب اإلجراءات
التي تفرضها الجهات األمنية بالتفتيش والتدقيق على هويات األهالي
قبل السماح لهم الدخول إىل الدراز.
 2016/7/26السجن  6أشهر للناشطة معصومة السيد بتهمة التجمهر:
قضت محكمة بحرينية بسجن الناشطة معصومة السيد  6أشهر
بتهمة التجمهر.
وسبق للسيد أن أدخلت السجن بعد صدور أحكام بحقها بتهمة
التجمهر ،وتم اإلفراج عنها بعد قضائها مدة محكوميتها.
 2016/7/26اعتقال الشيخ سعيد العصفور :اعتقلت السلطات األمنية
رجل الدين الشيعي الشيخ سعيد العصفور.
وكثفت السلطات يف األيام املاضية من استدعاءها لعدد كبري من قاطني
الدراز ،على خلفية االعتصام املفتوح أمام منزل آية اهلل الشيخ عيسى
قاسم الذي دخل شهر الثاني قبل أيام ،احتجاجاً على إسقاط جنسيته.
 2016/7/26حبس مغردين  15يوما على ذمة التحقيق :أعلنت النيابة
العامة يف البحرين أنها أمرت بحبس عدد من املغردين  15يوما ،وجهت
لهم اتهامات بالتحريض على كراهية النظام.
 2016/7/27اعتداء جديد على مسجد شيعي يف البحرين وتعرضه
للتخريب :قال شهود عيان إن مسجد ومقام صعصعة بن صوحان
العبدي تعرض مجدداً لالعتداء والتخريب.
ومسجد صعصة بن صوحان الكائن يف منطقة عسكر ،كان قد تعرض
مسبقاً للتخريب على يد مجهولني.
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واضاف الشهود إنهم عاينوا كتابات ورسوم مسيئة وغري أخالقية داخل
املسجد ،موضحة أن التخريب طال مرافق ومحتويات املقام كافة ،بدءاً
من الغرفة الرئيسية التي تحوي املقام ،وصو ًال لسقف املوقع واملصليني
الخاصني بالرجال والنساء ،إىل جانب العبث بتمديدات وصناديق
الكهرباء ،مع تكدس القمامة والحجارة يف غرف املوقع ،والتي أضحت
مرتعاً للحيوانات الضالة.
 2016/7/30السلطات تعتقل رجل الدين الشيعي السيد مجيد املشعل
بعد مداهمة منزله :اعتقلت قوات أمنية مدنية رجل الدين الشيعي
السيد مجيد املشعل بعد مداهمة منزله.
 2016/7/31مقتل الحايكي داخل املعتقل :قتل املواطن حسن الحايكي
اعتقال دام شهرًا ونصف الشهر ،على خلفيّة حادثة
(  35عامًا) بعد
ٍ
العكر التي اعتُقل على إثرها عددٌ من املواطنني.
أن سبب شهادته التعذيب الشديد يف السجن ،لكن لم ترشح
ويُعتقد ّ
لحد اآلن معلومات أكيدة عن شهادته.
 2016/8/1رضيع بال جنسية بعد إسقاط جنسية والده :قالت والدة
الطفل إن الرضيع سيد علي السيد قاسم مجيد ( 6أشهر) السلطات
رفضت منح الجنسية ،ألن والده أسقطت جنسيته.
وأوضحت الوالدة إن الرضيع سيد علي ال يملك هوية أو وثيقة سفر
على رغم أنه يف وطنه البحرين ،مشرية إىل أنها حاولت قبل ميالده
ومنذ حملها ،وخالل األشهر الستة التي تلت والدته أن تستخرج له
هوية تمكنها من تسيري شئونه يف البحرين ،إال أنه وبحسبها ،يتم
رفض إصدار جواز سفر له كلما راجعتهم.
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 2016/8/1استدعاء رئيس شورى الوفاق و 7رجال دين ومنشدين
وامرأة للتحقيق :استدعت السلطات البحرينية للتحقيق رجال دين
ومنشدين وسياسيني ضمن حملة واسعة تشنها على الطائفة
الشيعية منذ أكثر من شهر.
واستدعت السلطات رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم و7
رجال دين هم الشيخ علي الصددي ،الشيخ بشار العالي ،الشيخ علي
حميدان ،الشيخ علي الجفريي ،الشيخ صادق العافية ،السيد أمني
املوسوي والشيخ على الشغل ،كما استدعت املنشدين اإلسالميني
الرادود جعفر القشمي والرادود محمد جابر الدرازي ،إضافة إىل زهراء
السيد بشري.
ويف الوقت الذي استدعت للتحقيق السيد سعيد شمس (والد القتيل
أحمد شمس) تحتجز السلطات السيد سعيد عيسى (والد القتيل
هاشم سعيد) وجواد الشيخ (والد الشهد علي الشيخ) ،باإلضافة إىل
الناشط ياسر ناصر.
وتأتي حملة االستدعاءات املتواصلة ضمن سعي السلطات لتضييق
الخناق على املعتصمني يف الدراز حول منزل الزعيم الديني آية اهلل
الشيخ عيسى قاسم.
 2016/8/3تجديد حبس املواطنة «طيبة إسماعيل» ملدة  15يومًا :قالت
املحامية شيماء املوسويّ -وكيلة املواطنة املعتقلة طيبة إسماعيل-
إن النيابة العامة قرّرت تجديد حبس موكّلتها ملدة  15يومًا للمرة
ّ
الثالثة على ذمة القضيّة ،املتهمة فيها بإساءة استخدام مواقع التواصل
االجتماعيّ من خالل إهانة النظام.
وكانت العناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة قد اعتقلت املواطنة طيبة،
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فجر يوم األحد  26يونيو /حزيران املنصرم ،بعد مداهمة غري قانونيّة
ملنزل عائلتها ،دون ذكر األسباب ،حيث تمّ نقلها إىل مبنى التحقيقات
الجنائيّة  -سيّئ الصيت -فيما وجّهت لها السلطات البحرينيّة تهمة
«التحريض على كراهية النظام» ،قبل نقلها إىل سجن مدينة عيسى
للنساء.
 2016/8/3حبس مواطنني  7أيّام بعد املشاركة يف تشييع «الحايكي»:
قرّرت النيابة العامة يف البحرين توقيف املواطنني املسنّني «علي
ناصر» و «سيّد فيصل شرب» مدّة  7أيّام على ذمّة التحقيق ،بعد
اتهامهما بالتجمهر ،عقب اعتقالهما يوم الثالثاء  2أغسطس /آب،
بعد االنتهاء من تشييع جثمان حسن الحايكي الذي تويف متأثرًا
بمضاعفات التعذيب داخل سجن الحوض الجاف.
وكانت السلطات األمنيّة قد اعتقلت املواطنني ،فيما أشار شهود عيان
إىل تعرّضهما للضرب والتنكيل من قبل العناصر املرتزقة وامليليشيات
املدنيّة ،عقب انتهاء تشييعالحايكي.
 2016/8/5السلطات األمنيّة تمنع «الشيخ محمّد صنقور» من دخول
الدراز إلقامة شعرية صالة الجمعة :منعت السلطات األمنيّة يف البحرين
إمام صالة الجمعة يف جامع اإلمام الصادق -عليه السالم -الشيخ محمد
صنقور ،من دخول بلدة الدراز إلقامة شعرية صالة الجمعة يف دليل على
استمرار السلطات يف ممارسة سياسة االضطهاد الطائفيّ يف البالد.
فقد عمدت السلطات إىل تطويق املنطقة بمئات العناصر واآلليّات
العسكريّة ونصب الحواجز على الطرقات ،كما منعت املواطنني من
الوصول إىل املسجد إلقامة الصالة عرب نصب نقاط التفتيش.
 2016/8/8السلطات تحتجز عددًا من رجال الدين :أوقفت وزارة
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الداخليّة يف البحرين الشيخ فاضل الزاكي بعد التحقيق معه لعرضه
على النيابة العامة ،فيما قرّرت وكذلك إيقاف الشيخ محمّد جواد
الشهابي ،الذي تم اعتقاله يوم الخميس  4أغسطس الجاري ،يف نقطة
تفتيش بالقرب من أحد مداخل منطقة الدراز ،بغرض عرضه على
النيابة اليوم اإلثنني  8أغسطس .2016
كما قرّرت السلطات األمنيّة احتجاز الشيخ علي ناجي الهمليّ،
والشيخ حبيب مفتاح لعرضهما على النيابة العامة يوم اإلثنني 8
أغسطس /آب الجاري.
من جانبها ،أصدرت النيابة العامة قرارًا بتوقيف خطيب جامع الخيف
بالدير الشيخ عيسى املؤمن ،ملدّة  7أيّام على ذمّة التحقيق ،خلفيّة
خطبة ألقاها يوم الجمعة املاضي يف جامع الخيف بالدير ،والتي انتقد
فيها اإلجراءات األمنيّة بحقّ الشعب البحرينيّ ،والشيعة خاصّ ًة،
حيث وجّهت له النيابة العامّة تهمة التحريض على كراهية النظام.
 2016/8/9تجديد حبس الشاعر «خليل آل إسماعيل»  15يومًا للمرّة
الثانية :قرّرت النيابة العامة تجديد حبس الشاعر خليل آل إسماعيل،
مدّة  15يومًا على ذمّة التحقيق ،يف قضايا تتعلّق بحريّة التعبري.
وكانت السلطات يف البحرين قد اعتقلت الشاعر خليل آل إسماعيل،
يوم الجمعة  22يوليو /تمّوز  ،2016بعد استدعائه من قِبل مركز شرطة
البديّع ،من دون معرفة األسباب ،حيث عرض على النيابة العامّة يوم
السبت  23يوليو /تمّوز ،التي أمرت بحبسه احتياطيًّا مدّة أسبوعني.
 2016/8/9توقيف وحبس عدد من رجال الدين الشيعة بتهمة التجمهر:
قرّرت السلطات البحرينيّة توقيف الشيخ عماد الشعلة ،والسيّد
محمّد الغريفيّ ،بعد استدعائهما للتحقيق ،بغرض عرضهم على
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النيابة العامة يوم األربعاء  10أغسطس /آب الجاري ،كما أمرت بتوقيف
الشيخني عزيز الخضران ،ومنري معتوق ،بعد استدعائهم للتحقيق.
 2016/8/10النيابة العامّة توقف  6من رجال الدين الشيعة بتهمة
التجمهر :قرّرت النيابة العامّة يف البحرين توقيف  6من رجال الدين
وعلماء الطائفة الشيعيّة ،مدّة  15يومًا ،بعد أن أسندت إليهم تهمة
التجمهر يف بلدة الدراز.
علماء الدين الستة املوقوفون هم «السيّد ياسني املوسوي ،السيّد
عماد الشعلة ،الشيخ محمّد هادي الغريفي ،الشيخ عزيز الخضران،
الشيخ حسني املحروس ،الشيخ منري معتوق».
 2016/8/10املعتقل «حسن علي عبّاس» يتعرّض للتعذيب حتى اإلغماء
يف سجن جوّ :قالت عائلة املعتقل حسن علي عبّاس -املحكوم عليه
بالسجن  15عامًا على خلفيّة قضيّة سياسيّة -إنّه يتعرّض يف
سجن جوّ املركزيّ للتعذيب الشديد ،والضرب املربح ،وقد وصل إىل
حالة اإلغماء بعد ضربه على منطقة الرأس ،وكان ذلك بأوامر من
رقيب يُدعى «علي البريومي» وبإعانة عددٍ من الشرطة.
ٍ
أن سبب
ونقلت الناشطة الحقوقيّة إبتسام الصائغ عن العائلةّ ،
تعرّضه لالعتداء هو مطالبته بحقّه يف العالج ،مشري ًة إىل أنّه سبق
أن تعرّض للتعذيب عقب اعتقاله بتاريخ  30يوليو /تمّوز عام ،2015
على يد الضابط «عبد الرحمن سيّار» ملدة  4أيّام متتالية ،وأُجرب على
التوقيع على التهم املنسوبة إليه.
 2016/8/12السلطات األمنيّة تمنع إقامة صالة الجمعة لألسبوع الرابع
على التوالي :منعت السلطات األمنيّة يف البحرين أبناء الطائفة
الشيعيّة من أداء صالة الجمعة  12أغسطس /آب  ،2016يف جامع اإلمام
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الصادق -عليه السالم -يف بلدة الدراز ،حيث رفضت السماح إلمام
الجامع الشيخ محمّد صنقور من دخول املنطقة وكذلك املصلّني.
 2016/8/15تعرّض املعتقل حسني خلف للتعذيب بسبب نظره إىل
شرطيّ :قالت عائلة املعتقل حسني خلف ،إنّه تعرّض لالعتداء
الجسديّ والنفسيّ ،والضرب يوم األحد  14أغسطس /آب  ،2016من
قبل شرطيّ سوريّ الجنسيّة ،ادّعى أنّه كان ينظر إليه.
أن حسني تعرض للضرب من قبل الشرطيّ ،ويداه
العائلة ذكرت ّ
كانت مكبّلتني ،حيث قام الشرطيّ بضربه على أماكن متفرّقة من
جمسه باإلضافة إىل الشتم والسبّ والركل ،فيما طالب املعتقل بفتح
تحقيق فور وقوع الحادثة ،فتمّ التحقيق معه حتى الساعة الثامنة
مسا ًء.
ريا أبلغهم أنّه تمّ تخيريه
وأوضحت أن خالل زيارة حسني خلف أخ ً
بني الزيارة والذهاب للطبيب الشرعيّ ،فأصرّعلى الزيارة وبعد الزيارة
الذهاب للطبيب الشرعيّ.
 2016/8/18الحبس عام للشيخ «حميدان» وتأجيل محاكمة الشيخ
«الديري» وإحالة «الجفريي» إىل املحاكمة :أصدرت املحكمة البحرينيّة
حكمًا بالحبس مدّة عام مع النفاذ بحقّ الشيخ علي حميدان ،بعد
أن أدانته بتهمة التجمهر واالعتصام يف بلدة الدراز أمام منزل آية اهلل
الشيخ عيسى قاسم.
على صعيد متصل ،أصدرت املحكمة قرارًا بتأجيل محاكمة إمام مسجد
الصادق «ع» الشيخ حمزة الديري إىل  29أغسطس /آب الجاري.
وقرّرت النيابة العامة إحالة رجل الدين الشيخ علي الجفريي إىل
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املحاكمة ،بعد أن أسندت إليه تهمة «التجمهر واملشاركة اعتصام
الدراز» ،مع استمرار حبسه.
 2016/8/16السجن  6أشهر بحقّ مواطن بتهمة التجمهر بعد تشييع
«الحايكي» :أصدرت املحكمة البحرينيّة حكمًا بالسجن مدّة 6
شهور ،بحقّ املعتقل الستينيّ «علي أحمد ناصر» ،بعد أن أدانته
بتهمة التجمهر.
وكانت السلطات األمنيّة يف البحرين قد اعتقلت املواطن «علي ناصر»،
يوم الثالثاء  2أغسطس /آب الجاري ،بعد االنتهاء من تشييع جثمان
حسن الحايكيّ الذي تويف متأثرًا بمضاعفات التعذيب داخل سجن
الحوض الجاف ،فيما أشار شهود عيان إىل تعرّضه للضرب والتنكيل
من قبل عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة ،عقب انتهاء تشييع
الحايكي.
 2016/8/22الحكم بسجن املنشد «عبداهلل صباح» مدّة سنة بتهمة
«التجمهر» :أصدرت املحكمة البحرينيّة حكمًا بالسجن مدّة سنة
واحدة بحقّ املنشد املعتقل عبداهلل صباح ،بعد أن أدانته بتهمة
التجمهر.
 2016/8/22السلطات البحرينية تمنع الناشطة الحقوقية «إيناس عون»
من السفر إىل الخارج :منعت السلطات البحرينية مسؤولة قسم
الرصد والتوثيق يف مركز البحرين لحقوق اإلنسان الناشطة الحقوقيّة
إيناس عون من السفر إىل خارج البالد ،حيث كانت تنوي املشاركة يف
ورشة حقوقيّة يف تونس.
عون قالت عرب حسابها على موقع التواصل االجتماعيّ «تويرت»« ،تمّ
منعي من السفر عرب مطار البحرين ،بأمر صادر من املباحث الجنائيّة
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بتاريخ  21أغسطس 2016م».
 2016/8/23السلطات األمنيّة يف البحرين تمنع املحامي «محمد التاجر»
من السفر للخارج :منعت السلطات األمنيّة يف البحرين املحامي
«محمد التاجر» وعائلته من السفر خارج البالد ،دون ذكر األسباب.
ويعدّ املحامي محمد التاجر وكيل العديد من النشطاء واملدافعني عن
حقوق اإلنسان املعتقلني داخل سجون النظام الخليفيّ ،كما له العديد
من املواقف السياسيّة ،التي تدعم مطالب الشعب البحرينيّ بتقرير
املصري والديمقراطيّة.
 2016/8/24منع الناشط «حسني رضي» من السفر إىل خارج البالد بقرار
من التحقيقات الجنائيّة :قال عضو مركز البحرين لحقوق اإلنسان
إن السلطات البحرينيّة
حسني رضي -عرب حسابه على موقع تويرتّ -
قد منعته من السفر إىل خارج البالد عن طريق املنفذ الربيّ ،حيث
أخربه ّ
أن قرار املنع صادر من إدارة الجرائم اإللكرتونيّة يف
املوظف ّ
التحقيقات الجنائيّة.
وتُعد هذه املرة الثانية التي يتم فيها منع سفر الناشط حسني رضي،
حيث سبق أن صدر قرار يف يونيو /حزيران املاضي بحظر السفر ّ
كل
من «السيّد حسني رضي ،والسيّدة إبتسام الصائغ ،والسيّد إبراهيم
الدمستانيّ» من السفر إىل جنيف عن طريق مطار البحرين الدوليّ،
لحضور مجلس حقوق اإلنسان.
 2016/8/27السلطات األمنيّة تمنع الناشطني الصائغ والصفار من السفر
إن السلطات األمنيّة
للخارج :قالت الناشطة الحقوقيّة إبتسام الصائغّ ،
يف البحرين قد منعتها وذلك بناء على أمر من النيابة العامّة.
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الصائغ أوضحت عرب حسابها على موقع التواصل االجتماعيّ تويرت،
أن قرار املنع شمل كذلك الناشط الحقوقيّ أحمد الصفار ،مشرية إىل
ّ
أن قائمة املنع والتضييق على النشطاء تطول قبل أيّ حدث حقوقيّ.
ّ

 2016/8/27فرد يف العائلة الحاكمة يتطاول بالشتم على املسلمني
الشيعة :قام خالد بن أحمد آل خليفة -شقيق نائب رئيس األمن
العام خليفة بن أحمد آل خليفة -بتهديد النشطاء واملعارضني من
خالل حسابه الشخصيّ على مواقع التواصل االجتماعيّ ،كما
عاديٌ كما
عدّ سبّ وشتم الطائفة الشيعيّة يف البحرين أمرٌ
ّ
يرى ،واص ًفا الشيعة بالخنازير.
خالد قال عرب حسابه إنه لن يرتدّد يف الهجوم على منازل النشطاء
واالنتقام من أهاليهم وأعراضهم ،معل ًّل ذلك بعدم وجود ما يمنعه مما
يريد.
 2016/8/28الناشط حسني رضي متهم بنشر تغريدات على تويرت :قال
عضو مركز البحرين لحقوق اإلنسان الناشط حسني رضي إنّه قام
أن سبب منعه من
ريا إىل ّ
بمراجعة النيابة العامة على مدى يومني ،مش ً
السفر هو وجود قضيّة ضدّه تتعلق بتغريدات على تويرت.
رضي أوضح عرب حسابه على موقع تويرت انه متهم بـبث أخبار كاذبة
والتحريض على كراهية النظام ،يف قضيّة ال يُعلم بوجودها ولم يسبق
استدعائه فيها من قبل على حدّ تعبريه.
 2016/8/28املرتزقة تعتقل  3شبّان بعد مداهمة منازلهم :قامت عناصر
املرتزقة وامليليشيات املدنيّة فجر بمداهمات سافرة على عددٍ من
منازل املواطنني يف بعض قرى ومدن البحرين ،حيث أسفرت عن
اعتقال  3شبّان.

57

الشيعة يف مواجهة العنف ()4
وداهمت املليشيات منزل عائلة الشاب يحيى أحمد العنصرة يف قرية
مركوبان بجزيرة سرتة وقامت باعتقاله ،كما تم اعتقال الشابني ضرغام
حسني مهدي وسلمان أحمد حسني بعد مداهمة منزليهما ببلدة
صدد ،وترويع قاطنيه وتكسري األبواب.
 2016/8/29أحكام بالسجن من  3إىل  5سنوات بحق قاصرين :أصدرت
ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائية حكمًا بسجن  5مواطنني مدّة
 5سنوات ،و 6آخرين لم يتجاوزا الـ 18عامًا  3سنوات ،بعد أن أدانتهم
بتهم إشعال الحريق عمدًا يف املرخ والتجمهر وحي ازة عبوات مولوتوف.
 2016/8/31السلطات األمنيّة تمنع الناشطة جليلة السلمان من السفر:
منعت السلطات األمنيّة البحرينيّة نائبة جمعيّة املعلّمني الناشطة
جليلة السلمان من السفر عرب جسر امللك فهد ،ليصل عدد املمنوعني
ً
ناشطا.
إىل 11
من جانبها قالت الناشطة جليلة السلمان عرب حسابها على موقع تويرت
إن ّ
أن قرار منعها من السفر صادر من النيابة العامة
املوظف أبلغها ّ
ّ
بتاريخ  21أغسطس /آب .2016
 2016/8/31الحكم بحبس اثنني من علماء الدين مدّة عام بتهمة
االعتصام بالدراز :قضت محكمة بحرينيّة حبس اثنني من رجال
الدين؛ الشيخ عزيز الخضران والسيد ياسني املوسوي ،مدة عام ّ
لكل
منهما ،بتهمة التجمهر واملشاركة يف اعتصام الدراز.
 2016/8/31الحكم بالسجن عامني مع النفاذ بحقّ رئيس املجلس
اإلسالميّ العلمائيّ :أصدرت نا تسمى باملحكمة البحرينيّة حكمًا
بالسجن عامني مع النفاذ بحقّ رئيس املجلس اإلسالميّ العلمائيّ
املنحل السيّد مجيد املشعل ،بعد إدانته بتهمة التجمهر ،واملشاركة يف
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اعتصام الدراز.
 2016/8/31الحكم بسجن املواطنة طيبة إسماعيل مدّة عام وغرامة ألف
دينار بسبب تغريدة :أصدرت ما تسمى باملحكمة البحرينيّة حكمًا
بسجن املواطنة طيبة إسماعيل ،مدة عام ودفع غرامة  1000دينار ،بعد
إدانتها بتهمة إهانة امللك والتحريض على كراهية النظام ،على خلفيّة
تغريدات عبّرت فيها عن رأيها.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إىل املواطنة طيبة إسماعيل ،يوم
اإلثنني  27يونيو /حزيران املاضي قضيّة تتعلق بتهم التغريد يف
وسائل التواصل االجتماعيّ ،حيث رفضت طلب اإلفراج عنها ،وتم
تجديد حبسها على ذمة التحقيق  5مرات متتالية.
 2016/8/31الحكم بسجن املخرج ياسر ناصر مدّة عام بتهمة التجمهر:
أصدرت ما تسمى باملحكمة الصغرى الجنائيّة حكمًا بسجن املخرج
ياسر ناصر مدّة عام ،بعد أن أدانته بتهمة التجمهر ،على خلفيّة
مشاركته يف اعتصام الدراز.
 2016/9/2املرتزقة تعتقل الشاب املصاب عبّاس عبد النبي ومخاوف على
صحّته :اعتقلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة الشاب عبّاس
عبد النبي مرهون بعد مداهمة منزله الكائن يف قرية دمستان.
من جانبها طالبت عائلة الشاب عبّاس مرهون بالكشف عن مصريه،
مشري ًة إىل أنّه سبق وتعرّض لطلقه غاز سام يف منطقة الرأس قبل
 3سَنَوات ،وأُدخل املستشفى للعالج ملدة  6أشهر ،مضيف ًة أنّه ال يزال
تحت العالج ولديه تكسّر يف الجمجمة بشكل كبري.
 2016/9/3نقل املعتقل حسني السهالوي لـاالنفراديّ وحرمانه الزيارات
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واالتصال :افادت عائلة املعتقل حسني السهالوي بنقله للسجن
االنفراديّ ،كما منعت إدارة سجن جوّ املركزيّ عنه الزيارة واالتصال
دون توضيح األسباب.
 2016/9/3تأييد سجن شاب  5سنوات وأحكام بحبس  6مواطنني 7
سنوات بتهمة التجمهر :أيّدت ما تسمى بمحكمة االستئناف العليا
حكم أول درجة بسجن شاب  23سنة مدة  5سنوات ،بعد إدانته بتهمة
التعدّي على عناصر من الشرطة يف بلدة الدراز ،وإتالف دوريّة تابعة
لوزارة الداخليّة ،وتغريمه مبلغ  250دينارًا قيمة التلفيّات.
فيما قضت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائيّة بسجن  6مواطنني
ملدة  7سنوات ،وحبس آخر  3سنوات وتغريمه مبلغ  500دينار ،وبحبس
متهم سنتني إضافة لـ  7سنوات ،بعد أن أدانتهم املحكمة بتهم
التجمهر بمنطقة بوري ،وإشعال الحريق عمدًا يف عدد من اإلطارات،
وحيازة عبوات مولوتوف.
 2016/9/4السلطات األمنيّة تمنع رئيس جمعيّة الشفافيّة من مغادرة
البالد للمرّة الثانية :منعت االحهزة االمنية رئيس جمعيّة الشفافيّة
السيّد شرف املوسوي من مغادرة البالد دون ذكر األسباب.
وكانت السلطات البحرينيّة قد سبق أن منعت يوم الجمعة  8يوليو/
تمّوز  ،2016املحامي محمّد التاجر ورئيس جمعيّة الشفافية شرف
املوسويّ من السفر إىل الخارج عرب جسر امللك فهد.
 2016/9/8لسجن املؤبّد ملواطنني بتهمة الشروع يف قتل عناصر شرطة:
أصدرت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائيّة حكمًا بالسجن املؤبّد
على مواطنني ،بعد أن أدانتهم يف محاكماتها الكيديّة بتهمة الشروع
يف قتل عنصرين من الشرطة بمنطقة سرتة ووضع نموذج محاكً
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للمتفجّرات ،والحرق العمد ،وحيازة عبوات قابلة لالشتعال.
 2016/9/17السلطات البحرينيّة تحجز جوازات مواطنني عائدين من
الحجّ :قامت السلطات البحرينيّة بحجز جوازات عدد من املواطنني
العائدين من الحج ،وأماكن أخرى فور وصولهم إىل البالد ،حيث تمّ
الطلب منهم مراجعة إدارة الجوازات.
 2016/9/17السلطة تمنع الصحا ّ
يف أحمد رضي من السفر :منعت
السلطة الصحا ّ
يف أحمد رضي من السفر للخارج دون ذكر االسباب.
وقال رضي يف سلسلة من تغريدات على تويرت إنّه ال يوجد مربر
قانونيّ ملنعه من السفر ،داعيًا النظام إىل سرد أسباب املنع.
 2016/9/20وفاة الشاب ناصر الرس متأ ّثرًا بجراحاته والتعذيب :تويف
الشاب ناصر الرس يف إحدى املستشفيات الكنديّة ،متأ ّثرًا بجراحاته،
حيث اعتقلته عناصر املرتزقة بداية الثورة البحرينيّة ،وذاق أبشع
صنوف التعذيب داخل سجون البحرين.
أن ناصر الرس  32عامًا يحمل الجنسيّة الكنديّة وهو من
يذكر ّ
أصول كويتيّة ،وزوجته بحرينيّة ،وقد تعاطف ناصر مع شعب
البحرين ومطالبه عقب احتجاجات فرباير /شباط  ،2011تمّ اعتقاله
من قبل مرتزقة النظام الخليفي يف مارس /آذار  2011من دوار اللؤلؤة،
حيث تعرّض للتعذيب الجسديّ والنفسيّ والصعق بالكهرباء داخل
السجون البحرينيّة ،موضحًا أنّه سمع صرخات الشهيد عبدالكريم
فخراوي ،الذي تويف تحت التعذيب يف الزنزانة املجاورة له.
بعد  31يومًا تمّ اإلفراج عن ناصر الرس ،لينتظر محاكمته أمام
املحاكم العسكريّة ،ومنذ اعتقاله لم يحصل على أدوية ،وبعد خروجه
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من السجون لم يكن لديه أي اثبات لهويته ،فقد احتجز جهاز األمن
الوطنيّ جوازه ّ
وكل أوراقه الثبوتية ،فصار أشبه بالالجئ يف البحرين،
ولم يكن يف مقدوره الذهاب ألي مستشفى ألن ال أوراق ثبوتية لديه،
إضافة إىل أن حركته كانت محدودة بفعل الوضع األمني الرهيب.
 2016/9/26اعتقال  12مواطنًا إثر مداهمات على املنازل يف سرتة :داهمت
عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة منازل العديد من املواطنني يف
جزيرة سرتة ،أسفرت عن اعتقال العشرات منهم ،كما أغلقت جسر
سرتة وشارع القتيل علي املؤمن املحاذي لقرية املعامري ،بالتزامن مع
حملة املداهمات واالعتقاالت يف الجزيرة.
أن حصيلة حملة املداهمات الواسعة ،التي
وذكرت مصادر حقوقيّة ّ
استغرقت ما يقارب الـ 5ساعات ،أسفرت عن اعتقال  12مواطنًا على
األقل.
 2016/9/27املرتزقة تقمع التظاهرات الرافضة ملحاكمة الشيخعيسى
قاسم :اشتبكت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة يف عدد من البلدات
والقرى البحرينيّة ،مع املتظاهرين السلميّني والشباب الرافضني
للمحاكمة الجائرة بحقّآية اهلل الشيخ عيسى قاسم ،حيث استخدمت
القنابل الغازية واملسيّلةللدموع بكثافة ضدهم.
وخرجت التظاهرات يف بلداتالنويدرات ،صدد ،بوري ،سرتة ،عالياملرخ
أبوصيبع ،الشاخورة.
 2016/9/28استدعاء القائمني علىحسينيّات املُحرَّق وتهديدهم
باالعتقال :استدعت السلطات البحرينيّة القائمني على
حسينيّاتمدينة املحرّق ،حيث هدّدتهم باالعتقال واملحاكمة إذا لم
يتم نزع مظاهر السواد والشعاراتالخاصة بإحياء ذكرى عاشوراء.
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 2016/9/30املرتزقة تمنع صالة الجمعة لألسبوع الحادي عشر على
التوالي :شدّدت عناصر املرتزقة وامليليشات املدنيّة الحصار األمنيّ
على بلدة الدراز ،بهدف منع املصلّني من إقامة شعائر صالة الجمعة
بجامع اإلمام الصادق عليه السالم حيث أدّى املواطنون الصالة فرادى
بعد منع النظام البحرينيّ أكرب صالة جمعة للشيعة يف البالد لألسبوع
الحادي عشر على التوالي.
 2016/9/30الحكم بسجن مواطنَني  10سنوات وإسقاط جنسيّتيهما:
أصدرت ما تسمى املحكمة الكربى الجنائيّة الرابعة حكمًا بالسجن 10
سنوات وإسقاط الجنسية بحقّ اثنني من املواطنني ،بتهمة التدريب
على استعمال األسلحة واملتفجّرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابيّة.
 2016/10/1التضييق على سجناءجو ومنعهم من إقامة الشعائر الدينيّة:
أفادت مصادر أهليّة باستمرار إدارة سجن جوّ املركزيّ يف تضييق
الخناق على السجناء ،حيثمنعتهم من إقامة الشعائر الدينيّة ،فيما
تواردت أنباء عن قطع التيّار الكهربائيّ.
املصادر ذكرت أنّ املعتقلني بسجن جوّ املركزيّ يشتكون كذلك من
قطع املاء باستمرار ،فيما قام مسؤول السجن الجديد بمنع املعتقلني
من تأدية الصالة جماعة.
ويعاني املعتقلون يف السجون البحرينيّة ،كغريهم من أبناء
الطائفةالشيعيّة ،من سياسة االضطهاد الطائفيّ التي تمارسها
السلطات البحرينيّة بحقّ مكوّن أساسيّ من مكوّنات الشعب
البحرينيّ.
 2016/10/2السلطات األمنيّة بمطار البحرين تمنع  9خطباء من دخول
إن السلطات األمنيّة بمطار البحرين
البالد :قالت مصادر مطلعة ّ
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الدوليّ قد منعت نحو  9خطباء من دخول البالد رغم اعتماد تأشريات
دخولهم إىل البحرين من قبل وزير الداخليّة.
 2016/10/2السلطات األمنيّة تمنع الشيخحسني يعقوب املعامرييمن
دخول الدراز :منعت السلطات األمنيّة يف البحرين الشيخ حسني
يعقوب املعامريي ،خطيب مأتم املرتوك من دخول بلدة الدراز املحاصرة
منذ نزع الجنسيّة عن آية اهلل الشيخ عيسى قاسم بتاريخ  20يونيو/
حزيران  ،2016وحتى اليوم.
أن قرار املنع يأتي بأوامر عليا ملنع الخطباء من الدخول إىل
وأفادت مصادر ّ
الدراز للقراءة يف املآتم الحسينيّة ،وإلحياء ذكرى عاشوراء مقتل اإلمام
الحسينع.
 2016/10/2املرتزقة يعتدون على مظاهر عاشوراء يف عدد من بلدات
البحرين :اعتدت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة على مظاهر
إحياء ذكرى عاشوراء يف بلدات «سماهيج ،وباربار ،أبوصيبع ،الشاخورة،
وتوبلي» حيث نزعت السواد واليافطات التي تعبّر عن الوجود
الشيعيّ يف البحرين.
 2016/10/3عناصر املرتزقة تواصل االعتداء على مظاهر «عاشوراء»
واألهالي يتصدّون :واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة االعتداء
على مظاهر إحياء ذكرى عاشوراء ،حيث قامت بنزع السواد واليافطات
الحسينيّة التى تعبّر عن الوجود الشيعيّ بالبحرين.
وقد شملت االعتداءات بلدات شهركان ،صدد ،كرّانة ،املقشع ،كرزكان،
فيما تصدى املواطنون لعناصر املرتزقة دفاعًا عن الشعائر الحسينيّة،
مؤكّدين رفضهم واستنكارهم لالضطهاد الطائفيّ الذي تمارسه
السلطات البحرينيّة بحقّ مكوّن أساسيّ من مكوّنات الشعب.
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 2016/10/5اعتقال السيّدمحمد الغريفيواستدعاء الرادودمهدي
سهوانبتهمة املشاركة يف إحياء عاشوراء :اعتقلت السلطات األمنيّة
رجل الدين السيّد محمد هادي الغريفي بعد استدعائه ،وسيعرض
على النيابة العامة ،كما استدعت السلطات الرادود مهدي سهوان
للتحقيق يف مركز الرفاع الغربيّ.
 2016/10/5مرتزقة تواصل التعدّي على املظاهر العاشورائيّة :واصلت
عناصر املرتزقة املصحوبة بامليليشيات املدنيّة حملة االضطهاد الطائفيّ
بحقّ أبناء الطائفة الشيعيّة يف البحرين.
حيث قامت فجر اليوم بالتعدّي على الرايات واألعالم الحسينيّة
واملظاهر العاشورائيّة يف بلداتسماهيج ،عالي ،سلماباد.
 2016/10/6ملصقات تحريضيّة ضدّ الشيعة :انتشرت ملصقات
تحريضيّة صادرة عن ما يسمى مركز الفرقان لتوعية الجاليات الواقع
يف منطقة الحورة يف املنامة ،حملت عنوانشهر املحرّم ..سُننه و ِبدَعه،
يف إشارة واضحة إىل شعائر موسم عاشوراء.
واملركز املذكور مرخّصٌ منذ العام  ،1997باسممركز الفرقان لتحفيظ
القرآن ،وتبنى أنشطة دعويّة لنشر الفكر السّلفي املتشدّد،
بإشرافجمعيّة الرتبية اإلسالميّة السلفيّة.
 2016/10/7أحكام بالسجن علىرئيس العلمائيّوالشهابيّوالزاكيبتهمة
التجمهر :أصدرت ما تسمى املحكمة الصغرى الجنائيّة الثالثة حكمًا
بالسجن ملدة عام ضدّ رئيس املجلس اإلسالميّ العلمائيّ السيّد
مجيد املشعل ،يف قضيّة التجمهر واالعتصام يف بلدة الدراز ،لرتتفع
حصيلة األحكام بحقه إىل  3سَنَوات.

65

الشيعة يف مواجهة العنف ()4
كما قضت املحكمة بحبس املعتقلني الشيخ محمّد جواد الشهابي،
والشيخ فاضل الزاكي ،ملدة سنتني ٍّ
لكل منهما مع النفاذ ،بتهمة املشاركة
يف اعتصام الدراز أيضًا.
 2016/10/8ترحيل املعتقلمحمود خاوري قسرًا :رحّلت السلطات
البحرينيّة ،فجر يوم السبت  8أكتوبر /تشرين األول  ،0162املعتقل
الالعب محمود خاوري قسرًا من وطنه ،حيث تم نقله من سجن
الجوازات إىل مطار البحرين الدولي ،بعد ان ظل يف السجن قرابة 3
سنوات دون تهمة فقط ملخالفة اإلقامة.
 2016/10/9السلطات األمنيّة تعتقل رئيسالجمعيّة الحسينيّةيف
النويدرات :اعتقلت السلطات األمنيّة يف البحرين رئيس الجمعيّة
الحسينيّة يف النويدرات ،السيد رجب صالح ،بعد استدعائه ليتم
عرضه على النيابة العامة دون بيان أسباب هذا االستدعاء.
 2016/10/12اعتقال  4شبّان يف بلدةمقابةبعد مداهمات للمنازل :أفادت
كل من
أن منتسبني إىل األجهزة األمنيّة اعتقلوا ًّ
مصادر ميدانية ّ
الشبّانأحمد حميد ،عباس الزاكي ،سامي حبيب ،محمود عبد األمري،
وذلك بعد مداهمة منازلهم يف بلدة مقابة.
أن املنتسبني إىل األجهزة األمنية قد داهموا أكثر من
وأوضح شهود عيان ّ
 5منازل بح ًثا عن نشطاء مطاردين على خلفيات سياسية ،دون مراعاة
لحرمات املنازل ،أو القيم الدينية ،حيث أسفرت مداهماتهم عن نشر
الخوف واإلرهاب يف قلوب األهالي ،وال سيما األطفال والنساء.
 2016/10/12النيابة تقرّر حبس الصحفيّ فيصل هيهات :قرّرت النيابة
العامة حبس الصحفيّ فيصل هياتلمدة أسبوع على ذمة التحقيق،
بعد أن وجّهت إليه تهمة إهانة ملّة من املِلل.

66

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
وكان مدير اإلدارة العامة ملكافحة الفساد واألمن االقتصاديّ واإللكرتونيّ،
قد قال إنّه تم القبض على فيصل هيهات دون تسميته ،حيث وجّهت
إليه تهمة نشر تغريدة على موقع تويرت.
 2016/10/13الحكم بسجن الطفلمحمد عيسى 6أشهر بتهمة التجمهر:
أصدرت املحكمة البحرينية ،حكماً بسجن الطفل محمد عيسى محمد
علي مدة  6أشهر ،بعد إدانته بتهمة التجمهر.
وكانت السلطات األمنية يف البحرين قد اعتقلت الطفل محمد تعسفيًّا
يف منتصف شهر تموز /يوليو املاضي ،حيث أحالته إىل النيابة العامة
التي أسندت إليه تهمة التجمهر.
 2016/10/15املرتزقة تصادر الرايات الحسينيّة فيعالي وتمنع املواطنني
من إحياء العزاء املركزيّ فياملُصلَّى :قامت عناصر املرتزقة التابعة لوزارة
الداخليّة يف البحرين بمصادرة الرايات الحسينيّة من بلدة عالي يف
سافر على الحريّات الدينيّة.
استمرارٌ يف النهج األمويّ وتعدٍّ
ٍ
كما منعت عناصر املرتزقة املواطنني يف بلدة املُصلّى ،من املشاركة يف
إحياء العزاء املركزيّ يوم  13محرم.
 2016/10/16اعتقال السيّد صادق الغريفيّ والشيخ عبد املحسن
الجمريّ :اعتقلت السلطات البحرينية رجلي الدين السيّد صادق
الغريفيّ ،والشيخ عبد املحسن مال عطية الجمريّ ،لعرضهما على
النيابة العامة.
َ
ناشطني السفر إىل
 2016/10/17السلطات البحرينيّة تمنع مجدّدًا
الخارج :قالت مسؤولة الرصد والتوثيق بمركز البحرين لحقوق
إن
اإلنسان الناشطة إيناس عون ،عرب حسابها على موقع تويرتّ ،
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السلطات البحرينية قد منعتها من السفر إىل الخارج ،عرب منفذ جسر
امللك فهد ،بدون بيان األسباب.
على صعيد متصل ،ذكر عضو املنظمة األوروبيّة البحرينيّة لحقوق
اإلنسان الناشط أحمد الص ّفار أنّه مُنع مجدّدًا من السفر عرب املنفذ
الربيّ دون تحديد أيّ سبب.
 2016/10/22منع إقامة أكرب صالة الجمعة :لألسبوع الرابع عشر على
التوالي ،منع النظام البحريني قامة صالة الجمعة يف جامع اإلمام الصادق
بالدراز غربي املنامة.
 2016/10/24السلطات تشن اعتداءات جديدة على مظاهر عاشوراء :جددت
قوات النظام يف البحرين السبت ٢٢ ،أكتوبر ،تعدياتها على املظاهر
والرايات الخاصة بذكرى عاشوراء وشنت اعتداءات جديدة على عدد
من البلدات طالت املضائف الخاصة باملشاركني يف املراسم كما حصل يف
بلدات شهركان وكرزكان وبوري واملصلى.
وقد اقتحمت القوات صباحا بلدة شهركان وحطمت املجسمات
العاشورائية وأحد املضائف الحسينية (مضيف الشهداء) إمعانا يف
استهداف السكان األصليني الشيعة وعقائدهم ،وشوهدت القوات وهي
تنتشر يف البلدة يف ذات الوقت الذي اقتحمت فيها عددا من البلدات
املجاورة ،وبينها بلدة كرزكان حيث هاجمت املضائف املوجودة يف البلدة
أيضا.
ويف بلدة بوري اعتدت القوات على مضيف خاص باستقبال املعزين
(مضيف اإلمام الحسن) وقامت بتخريب محتوياته وتكسريها ،كما
شوهدت القوات وهي تقتحم بلدة املصلى وتعتدي على الشعارات
واألعالم الحسينية التي تغطي سماء البلدة.
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وقد تعرضت البلدة خالل األيام الثالثة املاضية العتداءات شبيهة
متتالية والتي طالت اليوم أيضا املضائف الخاصة بضياقة املشاركني يف
املراسم الحسينية.
 2016/10/26السلطات البحرينية ترفض اإلفراج عن معتقلني رغم إكمال
فرتة املحكوميّة :طالبت عوائل املعتقلني أحمد حسن الزاكي وعلي
ناصر أحمد ،السلطات البحرينيّة باإلفراج عنهما ،بعد إكمال فرتة
محكوميتهما ،مناشدين املنظمات الحقوقية للتحرّك العاجل من أجل
إطالق سراحهما.
إن السلطات ترفض اإلفراج عنهما ،بعد إكمال
عوائل املعتقلني قالوا ّ
فرتة محكوميتهما وقضاء عقوبة السجن ملدة  6سنوات و 6أشهر ،حيث
تم اعادتهما مجددًا إىل سجن الحوض الجاف ،بعد نقلهما إىل مبنى
التحقيقات إلجراءات اإلفراج عنهما.
أن الزاكي وناصر تم اعتقالهما مع مجموعة من الشباب بعد
وذكرت ّ
شنّ املرتزقة حملة مداهمات على منازل األهالي ظهرية يوم  18أبريل/
نيسان  ،2013حيث لفقت لهما قضيتا تجمهر واإلعتداء على رجل أمن-
بحدّ تعبريهما.
 2016/10/27أحكام بالسجن املؤبّد وإسقاط الجنسيّة عن  15مواطنًا:
أصدرت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائيّة الرابعة بالسجن املؤبّد
لـ  3مواطنني ،والسجن ما بني 7إىل  15عامًا لـ  12آخرين ،مع إسقاط
جنسيّاتهم جميعًا ،وتغريمهم مبلغ مئتي ألف دينار ،بعد إدانتهم
بتهم مفربكة بحسب ذويهم.
 2016/10/28السلطات البحرينيّة تمنع إقامة صالة الجمعة لألسبوع
الخامس عشر على التوالي :واصلت السلطات البحرينية حصارها
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ملداخل بلدة الدراز ،وقامت بمنع املواطنني من التوجّه إىل مسجد اإلمام
الصادق -عليه السالم -ألداء شعائر صالة الجمعة لألسبوع الخامس
عشر على التوالي ،حيث أدى املصلون صالة الظهرين ُفرادا.
وعمدت قوات املرتزقة إىل تطويق املنطقة بمئات العناصر واآلليّات
العسكريّة ونصب الحواجز على الطرقات ،كما منعت املواطنني من
الوصول إىل املسجد إلقامة الصالة عرب نصب نقاط التفتيش ،والتحليق
املروحي.
 2016/10/30السلطات األمنيّة تعتقل الشيخ هاني البناء :قامت السلطات
األمنيّة يف البحرين باعتقال رجل الدين الشيخ هاني البناء بعد
استدعائه.
وكانت السلطات األمنيّة البحرينيّة سبق أن استدعت البنّاء ،يوم
الخميس  13أغسطس /آب  ،2015حيث وجّهت له تهمالتحريض على
كراهية النظام ،واملساس بنظام الحكم بطريقة غري مباشرة ،واملساس
بشخصيّة هي ّ
محل تمجيدٍ لدى ملّة ،وهو ما نفاه الشيخ البناء.
 2016/10/31اعتقال املصوّر رائد العم بعد مداهمة منزله فجرًا :اعتقلت
عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املصوّر رائد العم بعد مداهمة منزله
فجرًا يف منطقة إسكان عالي.
 2016/11/2السلطات البحرينيّة تمنع الناشط البيئيّ محمد جوادمن
السفر :قامت السلطات األمنيّة البحرينيّة بمنع الناشط البيئيّ
محمد جواد من السفر خارج البالد.
 2016/11/4منع املصلّني من أداء صالة الجمعة بالدراز لألسبوع الـ  16على
التوالي :واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح
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واآلليّات العسكريّة  -لألسبوع الـ 16على التوالي -محاصرة مداخل
بلدة الدراز ،حيث منعت املواطنني يوم الجمعة من التوجّه إىل مسجد
اإلمام الصادق(ع) ألداء شعائر صالة الجمعة.
 2016/11/5السلطات البحرينيّة تمنع الناشط الحقوقي منذر الخور
من السفر خارج البالد :منعت السلطات األمنيّة يف البحرين الناشط
الحقوقي الدكتور منذر الخور من السفر خارج البالد عرب منفذ جسر
امللك فهد ،دون بيان األسباب.
 2016/11/9اعتقال  7مواطنني يف البالد القديم بعد مداهمات فجرًا:
داهمت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة فجر يوم األربعاء  9نوفمرب
منطقة البالد القديم ،وقامت باعتقال  7مواطنني.
بأن الشبّان الذين تم اعتقالهم هم :فاضل
وأفادت مصادر أهليّة ّ
األنجاوي ،حسن الص ّفار ،سيّد حسني سلمان ،علي السعوديّ،
حسن أحمد العجينة ،علي مريزا املحروس ،عبد الرسول أبو موسى.
 2016/11/9السلطات األمنيّة تمنع الناشطة فاطمة الحلواجيمن السفر
للخارج :منعت السلطات األمنيّة يف البحرين نائبة أمني عام ّ
املنظمة
األوروبيّة  -البحرينيّة لحقوق اإلنسان ،الناشطة فاطمة الحلواجي،
من السفر عرب مطار البحرين الدوليّ.
 2016/11/15السلطات األمنيّة تمنع وصول غاز املنازل إىل أهالي الدراز:
منعت السلطات األمنيّة البحرينيّة إحدى شركات الغاز من تزويد
األهالي يف بلدة الدراز بالغاز للمنازل ،بحسب ما ذكره أحد املواطنني.
أن مسؤولي نقطة التفتيش األمنيّة رفضوا إدخال
املواطن أشار إىل ّ
إحدى الشاحنات التابعة لشركة الغاز منذ  15نوفمرب /تشرين الثاني
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.2016
أن بلدة الدراز محاصرة أمنيًّا منذ نزع السلطات البحرينيّة
يذكر ّ
الجنسيّة عن آية اهلل الشيخ عيسى قاسم ،حيث تغلق عناصر األمن
فضل عن
واملرتزقة منافذ البلدة ،كما تمنع إقامة صلوات الجمعة،
ً
التشويش على اإلنرتنت ،يف محاولة للضغط على املواطنني يف الدراز
إلنهاء التظاهرات والوقفات التضامنيّة مع الشيخ قاسم.
 2016/11/17الحكم بالسجن  6أشهر على املعتقلني علي حبيب ونجل
السيّد عقيل املوسوي :أصدرت ما تسمى باملحكمة البحرينيّة حكمًا
بالسجن ملدة  6أشهر بحقّ املعتقلني علي جاسم حبيب والسيّد
محمّد نجل السيّد عقيل املوسويّ.
وكانت عناصر املرتزقة وقوات قد اعتقلت نجل السيّد عقيل املوسويّ
بتاريخ  4مارس /آذار  ،2015حيث تعرّض إىل التعذيب يف السجن ،ونُقل
إىل السجن االنفراديّ يوم  31مايو /أيّار  ،2015كما تتعمّد إدارة السجن
حرمانه من العالج والرعاية الطبيّة بالرغم من كونه يعاني من حصى
الكلى.
فيما اعتُقل الشاب علي حبيب يوم  15فرباير /شباط  ،2015وسبق أن
وُجّهت إليه تهم سياسة ،وحُكم عليه بالسجن ألكثر من عشرين
عامًا.
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 2016/11/17السلطات األمنيّة تعتقل طفلني تزامنًا مع اليوم العامليّ
للطفل :اعتقلت السلطات األمنيّة يف البحرين ،فجر يوم الخميس 17
نوفمرب /تشرين الثاني  ،2016الطفلني حسن إبراهيم وعبداهلل محمد،
بعد مداهمة منزليهما يف بلدة رأس رمان ،فيما عبّرت أسرتا الطفلني
عن قلقهما البالغ على مصريهما ومستقبلهما الدراسي ،مطالبتني
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باإلفراج الفوريّ عنهما.
 2016/11/17املعتقل أحمد الغسرة يتعرّض للتعذيب يف السجن
االنفراديّ منذ  6أشهر :ناشدت عائلة املعتقل أحمد الغسرة كا ّفة
ّ
املنظمات الحقوقيّة واإلنسانيّة والصليب األحمر الدوليّ للتدخّل
العاجل لوقف التعذيب الذي يتعرّض له يف سجنه االنفراديّ منذ 6
أشهر ،ويحرمه من كا ّفة حقوقه اإلنسانيّة ،معبّر ًة عن قلقها الشديد
على صحّته وسالمته.
 2016/11/18املرتزقة تمنع أداء صالة الجمعة يف الدراز لألسبوع الـ  18على
التوالي :لألسبوع الثامن عشر على التوالي واصلت عناصر املرتزقة
وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات العسكريّة ،محاصرة
مداخل بلدة الدراز ،حيث منعت املواطنني ،وأمام صالة الجمعة من
الوصول يوم الجمعة إىل مسجد اإلمام الصادق -عليه السالم -ألداء
شعائر صالة الجمعة.
 2016/11/18السلطات تعيد املعتقل جعفر عون إىل سجن جوّ بتهم لم
يُحا َكم عليها :اعادت السلطات األمنيّة املعتقل جعفر عون إىل سجن
جوّ املركزيّ ،بالرغم من إنهائه محكوميّته والبالغة  3سنوات وشهر
بتاريخ  11نوفمرب /تشرين الثاني  ،2016على خلفيّة قضايا سياسيّة ،إذ
كان مقرّرًا اإلفراج عنه يف اليوم نفسه.
وطالبت السلطات عائلة املعتقل بدفع كفالة قدرها  600دينار لوقف
التنفيذ يف حكمَني آخرين لحني االستئناف ،لكن عندما ذهبت لدفع
الكفالة واكتملت إجراءات اإلفراج ،تفاجأت العائلة بوجود أمر بتسليم
املعتقل جعفر للتحقيقات الجنائيّة.
 2016/11/19إدارة الحوض الجاف ترفض عالج املعتقل محمد املقابي:
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رفضت إدارة سجن الحوض الجاف تحويل املعتقل محمد مصطفى
املقابي17 ،عامًا من بلدة كرانة ،إىل أخصائي أمراض جلديّة ،بعد
تقدّمه بطلب يشكو فيه إصابته بمرض جلديّ معني ،أو طفح جلديّ،
وانتشار بقع بلون أحمر وملمس خشن يف جسمه -بحسب عائلته.
 2016/11/20املعتقل حسن جعفر يتعرّض لحادث وإدارة السجن ترفض
بأن
عالجه :قالت عائلة املعتقل حسن جعفر ،إنّه تواردت أنباء تفيد ّ
حسن تعرّض لحادث انزالق يف السجن أدّى إىل كسر إصبع يف قدمه،
فيما ترفض إدارة السجن نقله إىل املستشفى لتلقّي العالج وإجراء
العمليّة له.
 2016/11/21تأييد السجن  15عامًا وإسقاط الجنسيّة عنمستأنف:
أصدرت ما تسمى بمحكمة االستئناف العليا حكمًا بتأييد السجن
مدّة  15عامًا وإسقاط جنسيّة مواطن ،تمّت إدانته خالل محاكمة
صورية الشروع بالقتل ،والتدرّب على استعمال األسلحة الناريّة
وحيازتها وإحرازها.
 2016/11/21الحكم بسجن حسني بوحمد عامًا بتهمة التجمهر:أصدرت
ما تسمى باملحكمة البحرينيّة حكمًا بالسجن مدّة عام على املعتقل
حسني جعفر بوحمد ،من بلدة بني جمرة ،بعد إدانته بتهمة التجمهر.
وكانت عناصر األمن البحرينيّة قد اعتقلت الشاب حسني بتاريخ
 2سبتمرب /أيلول  ،2014بعد مداهمة منزله الكائن يف جبلة حبشي،
وقد حرم دراسته الجامعيّة بسبب اعتقاله التعسفيّ ،كما تعرّض
للتعذيب ،وتمّت مداهمة منزله عدّة مرّات حتى بعد اعتقاله.
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مدة عام على الخطيب السيّد علي أحمد جاسم ،بعد إدانته بتهمة
التجمهر واالعتصام يف بلدة الدراز أمام منزل آية اهلل الشيخ عيسى
قاسم.
وكانت املحكمة الصغرى الجنائيّة التاسعة ،قد أصدرت بحقّه يف جلسة
يوم الثالثاء  30أغسطس /آب  ،2016حكمًا بالسجن مدّة سنة مع
النفاذ ،بعد اتهامه بالتجمهر يف الدراز.
 2016/11/22اعتقاالت تعسفسة تطال  4أطفال األسبوع املاضي :قالت
مصادر حقوقية انها رصدت يف املدّة من  14وحتى  20نوفمرب /تشرين
الثاني الجاري ،ما يقارب  18حالة اعتقال تعسفي ،من بينها  4أطفال،
لم يتم إطالق سراح أي منهم حتى اآلن.
 2016/11/23قوات األمن تطلق الغازات السامة على الدراز عشية محاكمة
آية اهلل قاسم :قال نشطاء وشهود عيان إن السلطات األمنية التابعة
لوزارة الداخلية أطلقت غازات مسيلة للدموع وسامة على بلدة الدراز
التي تشهد اعتصاماً مفتوحاً عند منزل آية اهلل قاسم.
وقال نشطاء أنه عند حوالي الساعة الثانية فجراً بدأت القوات األمنية
بإطالق الغازات دون مربر ،وذلك قبل ساعات من انعقاد جلسة جديدة
من محاكمة الزعيم الروحي للغالبية الشيعية آية اهلل الشيخ عيسى
قاسم.
وانطلقت أمس الثلثاء  22نوفمرب/تشرين الثاني  2016يف مختلف
مناطق البحرين ،مسريات حاشدة تضامناً مع آية اهلل قاسم ،وذلك
عشية محاكمته بسبب ممارسته لفريضة الخمس الخاصة بالطائفة
الشيعية.
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 2016/11/24املؤبد لستة متهمني :ذكرت ما تسمى بالنيابة العامة يف
البحرين أن محكمة أصدرت حكما بالسجن املؤبد على ستة متهمني
أدينوا باستهداف الشرطة بزرع عبوة محلية الصنع قرب مدخل منطقة
املعامري يف مايو/أيار من العام املاضي.
وأفادت النيابة العامة عرب صفحتها الرسمية على موقع انستجرام
للتواصل االجتماعي بأن املتهمني الستة أدينوا “بحيازة مفرقعات
والشروع يف إحداث تفجري وقتل رجال الشرطة ”.وأضافت أنه تم إبطال
مفعول العبوة قبل أن تنفجر.
وقالت مصادر حقوقية بحرينية املحكمة التي اصدرت قرارات الحكن
تفتقر إىل قضاء مستقل ،متهمة قوات األمن فيها بالتعذيب وغريه من
أشكال إساءة املعاملة دون محاسبة.
 2016/11/24الداخلية تسحب جوازات مواطنني عائدين من العراق:
قال اعلنت وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات واإلقامة ،عن
“سحب جوازات سفر مواطنني بحرينيني ،لدى دخولهم البالد”.
وزعمت الوزارة انها “رصدت ختم هذه الجوازات بأختام وشعارات غري
رسمية ،من قبل جهات غري مخولة ،وبذلك تكون قد فقدت صفتها
الرسمية وأصبحت غري صالحة لالستخدام”.
 2016/11/28االعتداء بآلة حادة على املعتقلتني طيبة إسماعيل ،ومعصومة
إن
السيد داخل السجن :قالت الناشطة الحقوقيّة إبتسام الصائغ ّ
املعتقلة طيبة اسماعيل تعرّضت للطعن بآلة حادة داخل السجن،
يعتقد أنّها سكني ،من قبل مسجونة من أصول عربية ،ما أدّى إىل
إصابتها بالوجه والظهر ،نقلت على إثره إىل املستشفى.
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السياسيّني املعتقلني وكذلك املعتقالت مع السجناء الجنائيّني أو
السجينات يف قضايا آداب ،كنوع من اإلذالل والحرب النفسيّة التي
تشنّها األجهزة األمنيّة بحقّ هؤالء.
 2016/11/28حبس املعتقل حسن علي جواد  3سنوات بتهمة التستّر
على محكوم باإلعدام :أصدرت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائيّة
األوىل حكمًا بالحبس مدّة  3سنوات ،بحقّ املعتقل حسن علي جواد،
وذلك بعد إدانته بتهمة التستّر على محكوما باإلعدام والسجن املؤبّد.
وكانت عناصر األمن البحرينيّة قد اعتقلت الشاب حسن يف كمني
ن ّفذته يف بلدة الدراز يوم  10فرباير /شباط  ،2016حيث تعرّض بعدها
لإلخفاء القسري ألكثر من  7أيّام ،والتعذيب يف مبنى التحقيقات
الجنائيّة السيّئ الصيت قبل نقله إىل سجن الحوض الجاف.
 2016/11/29الحكم بحبس اإلعالميّ فيصل هيات  3أشهر مع النفاذ:
أصدرت ما تسمى باملحكمة الصغرى الجنائيّة حكمًا بحبس
اإلعالميّ فيصل هيات ملدة  3أشهر مع النفاذ ،بعد أن أدانته بتهمة
إهانة رمز دينيّ والتعدّي على إحدى امللل.
 2016/11/29عناصر يف السلطات األمنيّة تعتدي على مظاهر إحياء ذكرى
وفاة النبيّ األكرم صلى اهلل عليه وآله  :اعتدت عناصر من السلطات
األمنيّة على املظاهر الدينيّة للمواطنني الشيعة بالتزامن مع إحياء
ذكرى وفاة النبيّ محمّد صلى اهلل عليه وآله حيث عمدت امليليشيات
املدنيّة وعناصر املرتزقة إىل تخريب يافطات العزاء يف منطقة املصلّى.
 2016/11/30مرتزق باكستانيّ يعتدي على السجني محمّد الشماليّ
بآلةٍ حادّة :قام مرتزق باكستاني يُدعى أمري بالج باالعتداء على
السجني املحكوم محمد جعفر ،امللقّب بمحمد الشمالي بدون سبب.
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وذكرت مصادر مطلعة ان الشمالي تعرض للطعن على يد مرتزق يف
الدرك داخل املعتقل دون اي اسباب تذكر.
 2016/12/2املرتزقة تمنع املواطنني الشيعة من أداء شعائر الجمعة لألسبوع
الخامس والعشرين :استنفرت عناصر من املرتزقة وامليليشيات املدنيّة
املدجّجة بالسالح واآلليّات العسكريّة يف منطقة الدراز ،حيث منعت
املواطنني الشيعة لألسبوع الـ  25على التوالي ،من التوجّه إىل مسجد
اإلمام الصادق (عليه السالم) ألداء شعائر صالة يوم الجمعة  2ديسمرب/
كانون االول .2016
 2016/12/2املرتزقة تعتقل اربعة مواطنني من ضمنهم طفل :اعتقلت
عناصر املرتزقة الشقيقن أحمد وعِيسَى عليّ أحمد والطفل مهدي
عليّ حسني ،بَعْد مداهمة منزل العائلة مساء يوم  1ديسمرب /كانون
األول الجاري ،كما تم اعتقال الشاب محمّد عبد الرضا كروف شقيق
املعتقل املمرِّض علي كروف من سجن جوّ املركزيّ ،أثناء زيارته إىل
أخيه املعتقل يف السجن.
 2016/12/2اعتقال الرادود الحسينيّ املطارد جعفر فضل و 4آخرين
 :اعتقلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة الشاب املطارد الرادود
الحسينيّ جعفر فضل ،وتم نقله ملبنى لتحقيقات الجنائيّة.
 2016/12/2مرتزقة يهدِّدون املعتقالت باالغتصاب ويعذبونهنَّ بوحشيّة:
وصفت معتقلة بحرينيّة مفرجٌ عنها  ،ان مرتزقاً استخدم أقسى صنوف
وأن قوّاته من عناصر
التعذيب ضدّ النساء املعتقالت يف السجونّ ،
املرتزقة يهدّدون املعتقالت باالغتصاب ويعذبونهنَّ بشكل وحشيّ،
حيث يمنعون األكل والشرب عنهنّ ،ويضربونهنَّ ويعذبونهنَّ
بكرسي التعذيبعلى حدّ تعبريها.
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إن عنصراً يف النظام اعتقلها
املواطنة البحرينيّة املفرج عنها قالت ّ
على خلفيّة مشاركتها يف املظاهرات أمام منزل الشيخ عيسى قاسم،
أن بعض املؤسّسات الحقوقيّة و ّثقت تقارير بوقوع حاالت
موضح ًة ّ
اغتصاب يف السجون ،لكن النظام الخليفيّ ينفي ذلك بشدّة ألنّه
يشرتي هذه التقارير ويمنع نشرها.
 2016/12/3املعتقل طالب علي يتعرّض للتعذيب داخل عيادة سجن
جوّ بدل العالج :عربت عائلة املعتقل طالب علي عن القلق البالغ إزاء
املعلومات الواردة إليها ،بأنّه قد القى تعذيب من أحد عناصر املرتزقة
داخل سجن جو املركزيّ بدل العالج ،وذلك بعد مراجعته العيادة
الصحيّة.
العائلة أوضحت ان طالب علي يعاني من ضعف يف النظر واأللم الحاد
يف الظهر ،مطالبة بتوفري الرعاية الصحية له ولغريه من املعتقلني ،مضيفة
أن إدارة سجن جو ما زالت تحرم طالب علي حقوقه األساسيّة ،وهو
ّ
الذي تعرّض للكثري من التعذيب منذ اعتقاله.
 2016/12/4تأييد اإلعدام لـ 3واملؤبد لـ 7مواطنني :أيدت ما تسمى
بمحكمة االستئناف حكم اإلعدام بحق  3مواطنني ،واملؤبد لـ 7آخرين،
بعد إدانتهم يف قضيّة تفجري الديه ،الذي أسفر عن مقتل  3من عناصر
الشرطة يف منطقة الديه بينهم ضابط إماراتي.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إىل املتهمني سامي مشيمع ،وعباس
السميع ،ومحمد السميع ،تهمة مقتل ثالثة من عناصر الشرطة بينهم
الضابط اإلماراتيّ طارق الشحيّ ،يف حادثة تفجري الدّيه.
 2016/12/4تأييد أحكام املؤبّد والسجن  15عامًا بحقّ  10متّهمني يف
قضيّة جيش اإلمام :أصدرت ما تسمى بمحكمة االستئناف حكمًا
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يقضي بتأييد الحبس املؤبّد بحقّ  4معتقلني ،والسجن ملدّة  15عامًا
بحقّ  6آخرين ،وبراءة  ،14بما يعرف إعالميًّا ،بقضيّة جيش اإلمام.
 2016/12/5املرتزقة تعتقل  8شبّان بعد مداهمات فجرا :أفاد عدد من
بأن عناصر املرتزقة وامليلشيات املدنيّة اعتقلت الشقيقني
املواطنني ّ
أحمد ونادر عبد الكريم وعلي عبد الهادي العرب وحسني محمد
كاظم ،من بلدة بني جمرة.
كما اعتقلت قوات مدنية مسلحة الشابني علي يعقوب وعلي بدر
بعد مداهمة منزليهما يف بلدة رأس رمان ،فجر اليوم ،والشاب حسني
عمران خضري املصاب بمرض السلكر الحاد من الشارع العام يف قرية
سماهيج ،وكذلك الشاب هاني الخياط من بلدة البالد القديم ،دون
معرفة األسباب.
 2016/12/6املرتزقة تعتقل  5شبّان بعد مداهمة منازلهم :أفاد عدد من
االهالي بقيام عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية ،فجر يوم الثالثاء
باعتقال عدد من الشبان يف بعض البلدات البحرينية ،بعد مداهمات
غري قانونية على منازلهم.
أن املعتقلني هم فاضل عبداألمري من بلدة أبوقوة ،قاسم
وذكر االهالي ّ
عبداهلل البحراني من بلدة السنابس ،حسني علي جعفر ،والسيد
حسني محسن من جزيرة سرتة ،عليّ حسن مرتوك من قرية بني
جمرة.
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 2016/12/6ترحيل الشاب املفرج عنه علي املحمد قسريًّا عن البحرين
إن
بعد إخالء سبيله :قالت والدة الشاب املفرج عنه علي املحمدّ ،
السلطات البحرينية رحّلته قسريًّا عن الوطن ،بعد أن قضى فرتة
محكوميته ،مشرية إىل أنّه سبق أن تم ترحيل شقيقه حسني املحمد،
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وبالسياق نفسه بحسب تعبريها.
أن السلطات األمنية يف البحرين اعتقلته بتاريخ
والدة الشاب أوضحت ّ
 8نوفمرب /تشرين الثاني  ،2016بشكل تعسفي عندما كان يف إحدى
محالت الحالقة ،ونقل إىل مبنى التحقيقات الجنائية وتعرض خاللها
إىل سوء املعاملة والتعذيب من أجل االعرتاف على إيواء شباب مطلوبني
وبعد ثالثة أسابيع تم إخالء سبيله بأمر من املحكمة.
 2016/12/9السلطات األمنيّة تمنع صالة الجمعة يف الدراز :أدّى املصلّون
يف جامع اإلمام الصادقع يف بلدة الدراز املحاصرة منذ ما يقارب األربعة
أشهر ،صالة الجمعة فرادى بعد منع السلطات األمنيّة وعناصر املرتزقة
املواطنني واإلمام من الوصول إىل الجامع.
 2016/12/15املرتزقة تعتدي على مزار جبلة املهدي بشهركان :قامت
عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة باالعتداء على مزار جبلة املهدي
بمنطقة شهركان ،حيث نزعت الرايات واألعالم التي نصبها املواطنني
ً
احتفال بذكرى مولد النبي محمد (صلى اهلل عليه وآله).
 2016/12/16وفاة الطفل عباس ابن املعتقل محمد الخباز بعد رفض
السلطات إصدار جواز سفر له لتلقّي العالج :حمّل أهالي منطقة
السهلة الشماليّة السلطات البحرينيّة املسؤولية الكاملة عن وفاة
الطفل عباس نجل املعتقل محمد الخباز ،املحكوم عليه بالسجن املؤبد
على خلفيّة قضايا سياسيّة ،بعد مماطلتها يف إصدار جواز السفر له
من أجل العالج يف الخارج.
 2016/12/17املرتزقة تقتجم بلدة صدد ملسح شعارات العهد والوفاء
للشهداء :اقتحمت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة بلدة صدد ،ملسح
شعارات العهد والوفاء للشهداء املخطوطة على جدران البلدة.
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 2016/12/18اعتقال  3مواطنني من املعامري بعد مداهمات فجرًا وآخر من
املطار :اعتقلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة ،املواطن نبيل علي
مكي ،والشاب محمد عبد الحسن ،واملواطن رضا عيسى القصاص ،بعد
حملة مداهمات على منازلهم يف بلدة املعامري.
على صعيد متصل ،عبّرت عائلة الشاب حسن تقي عن قلقها الشديد
أن السلطات األمنيّة قد اعتقلته من مطار
على مصريه ،مشرية إىل ّ
البحرين الدوليّ ،ونقلته إىل مكتب التحقيقات الجنائيّة السيّئ
الصيت.
 2016/12/21املرتزقة تقتحم اعتصام الدراز :هاجمت عناصر املرتزقة
وامليليشيات املدنيّة بلدة الدراز ،حيث اقتحمت ميدان الفداء واقرتبت
من منزل آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.
 2016/12/22إصابات بني املعتصمني يف ميدان الفداء برصاص الشوزن
والقنابل الغازيّة :تواردت أنباء عن وقوع إصابات متفاوتة يف صفوف
املعتصمني يف ميدان الفداء ببلدة الدراز املحاصرة ،بعد استخدام عناصر
املرتزقة وامليليشيات املدنيّة رصاص الشوزن املحرَّم دوليًا بكثافة ،عقب
اقتحامها البلدة وفشلها جرّ العناصر مقاومة واألهالي واملعتصمني.
كما أطلقت املرتزقة القنابل الغازيّة واملسيلة للدموع على املعتصمني يف
محيط بلدة الدراز ،لصدّ توافد املواطنني واحتشادهم أمام منزل آية اهلل
ى قاسم دفاعًا عنه.
الشيخ عيس 
 2016/12/22اعتقال شابني من بني جمرة فجرًا واحتجاز آخر أثناء زيارته
لشقيقه املعتقل :اعتقلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية الشابني
حسني علي طارش ،مجتبى عيسى محمد جعفر ،من بلدة بني جمرة،
بعد مداهمة منزليهما ،فيما لم يعرف أسباب االعتقال.
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على صعيد متصل ،احتجزت السلطات األمنية الشاب علي حسن
هالل وذلك اثناء زيارتِه أخاه املُعتَقل مرتضى املحكوم بالسجن ملدّة 3
سَنَوات ،بتهمة التعدي على أحد عناصر األمن.
 2016/12/23املرتزقة تمنع املواطنني من أداء صالة الجمعة يف الدراز:
انتشرت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة بمدرّعاتها ودوريّاتها
العسكريّة على مداخل بلدة الدراز املحاصَرة ،ومنعت املصلّني من
دخول البلدة.
وقد أدّى املواطنون صالة الجمعة فرادى ،بعد منع املرتزقة إمام املسجد
واملصلّني من التوجّه إىل مسجد اإلمام الصادق عليه السالم.
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 2016/5/14الشرطة الربيطانية تعتقل ناشطيني شيعيني محتجيني:
أفادت مصادر باعتقال ناشطني بحرينيني يف بريطانيا من قبل الشرطة
الربيطانيّة ،وهما الشابّان «عيسى العليّ ،وصابر السالطنة» ،حيث
تم إيقافهما كونهما من النشطاء الحقوقيني يف البحرين.
ّ
ونظم عددٌ من النشطاء البحرينيّني يف بريطانيا اعتصامًا أمام حلبة
وندسور لسباق الخيول ،احتجاجًا على مشاركة امللك البحريني حمد
بن عيسى آل خليفة ونجله ناصر يف السباق.
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 2016/3/13تنظيم الدولة يتبنى اغتيال داعية ويهدد بإبادة الشيعة يف
بنغالديش :تبنى تنظيم الدولة قتل أحد أبرز رجال الدين الشيعة يف
بنغالديش ،ويُدعى حافظ عبد الرزاق.
وقال التنظيم عرب بيان رسمي أن عناصره تمكّنوا من طعن عبد الرزاق
حتى املوت ،وانسحبوا دون أن يُصابوا بأذى ،أو يتم اعتقالهم.
وختم التنظيم بيانه مهدّدا الشيعة يف بنغالديش بالقول :وليعلم
الرافضة املشركون أن سكاكيننا حادّة صلبة ،تقطع اليد وتحزّ الرقبة.
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 2016/10/25اكثر من  800شيعي نيجريي مجهولي املصري :كشفت ناشطة
حقوقية يف نيجرييا عن فقدان مصري اكثر من  800مواطن شيعي خالل
الهجمة الدموية التي نفذها الجيش على بلدة زاريا الشيعية الشهر
املاضي.
وقالت الناشطة بديعة الزكزاكي إنها ال تملك أي معلومة تؤكد صحة
وسالمة والدها زعيم املسلمني الشيعة يف نيجرييا ،مضيفة أن هناك
ما يقرب من  800شخص يف عداد املفقودين.
وأشارت بديعة الزكزاكي اىل ان األسوأ من ذلك أنه منذ أربعني يوما
يحجم املسؤولون عن الكشف عن مصري املفقودين ،ولم يتم تسليم
أي جثة.
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العثور على مقربة جماعية تضم مئات الشيعة يف شمال نيجرييا :كشف
محمد نامادي موسى املدير العام ملكتب الطوائف يف والية كادونا عن
العثور على مقربة جماعية تضم حواىل  350جثة ملواطنني شيعة فقدوا
اثناء هجوم الجيش النيجري على تجمع ديني نهاية عام .2015
وقال املسؤول ان معظم الجثث ملفوفة باالسود وكان بينها نساء
واطفال.
 2016/10/12اعتداء سافر من الجيش النيجريي يخلف  20قتيال يوم
عاشوراء :اعتدى الجيش النيجريي على املشاركني يف العزاء الحسيني
يف يوم عاشوراء بوالية كادونا حيث ادى هذا الهجوم اىل مقتل 20شخصاً.
وأفادت مصادر حقوقية إن قوات الجيش النيجريي هاجمت قوافل
العزاء الحسيني املشاركة يف مراسم عاشوراء يف والية كادونا.
من جهته أشار الناشط السياسي النيجريي يوسف حمزة إن هذا
االعتداء السافر من الجيش النيجري أوقع  20شهيداً أمام نريان رصاص
القمع.
الجدير بالذكر إن الجيش النيجري ألقى القبض على العديد من
املسلمني الشيعة يف نيجريا كانوا قد اتجهوا أمس من مختلف أنحاء
نيجرييا إىل والية كادونا للمشاركة يف مراسم عاشوراء ،وكان من بينهم
عدد من األطفال والنساء.
 2016/10/10الشيخ الزكزكي يكاد يفقد بصره بالكامل بسبب تعمد
السلطات يف اهماله :كشفت مصادر مطلعة عن احتمالية فقدان الشيخ
إبراهيم الزكزاكي زعيم الشيعة يف نيجرييا بصره بشكل كامل إثر
اإلهمال الطبي من قبل السلطات.
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ويقبع الزكزكي معتقال يف سجون السلطات النيجريية منذ سنوات
دون محاكمة او توجيه تهمة معينة بحقه ،فيما يعاني من تدهور
صحي خطري بعد تعرضه للتعذيب املستمر على يد قوى االمن يف
السجن.
وبحسب املصدر فأن الشيخ إبراهيم الزكزاكي على وشك أن يفقد
بصره بالكامل اثر ما تعانيه عينه اليمنى من ألم بعد أن فقد بصر
عينه اليسرى بسبب عدم تلقيه الخدمات العالجية واإلهمال الطبي
من قبل السلطات.
 2016/11/15مقتل العشرات يف هجوم قوات االمن على موكب عزاء
حسيني :قتل اكثر من  48مواطنا شيعيا يف نيجرييا اثر اطالق النار
من قبل قوات الجيش على موكب عزاء حسيني.
وقالت مصادر ميدانية ان الجيش فتح النار على املوكب الحسيني
ضم املئات من الشيعة يف مركز اقليم كانو شمال شرق نيجرييا ،مبينة
ان بني القتلى عدد من النساء واالطفال.
وأشارت املصادر اىل سقوط عددا كبريا من الجرحى فيما اعتقل
العشرات ايضا ،محذرة من قيام الجيش بعمليات اعدام وتصفية بحق
املعتقلني سيما انه سبق وان تم اعدام املئات من الشيعة بشكل سري
يف معتقالت تابعة للجيش النيجريي مطلع العام الجاري.
هذا وسقط  18شخصاً من الشيعة النيجريني علي األقل ضحايا
يف اشتباكات وقعت يف العاشر من محرم (11أكترب) يف مدينة ‘فونتوآ’
التي تقع يف والية كادوناي بنيجرييا ،وحاصر الجيش والقوات االمنية
النيجريية ليلة التاسع من محرم من الشهر املاضي ،املسلمني الشيعة
يف مسجد بكادونا ،واعتقلوا ما اليقل عن  15عضوا يف الحركة االسالمية
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النيجريية.
 2016/11/19السلطات دمرت حسينية ومدرسة اسالمية للشيعة :قامت
قوات االمن النيجريية بهدم مدرسة اسالمية يف مدينة زاريا وحسينية
يف مدينة ساميناكاي بوالية كادونا وهما للشيعة يف نيجرييا.
وأصدرت السلطات أوامر يف والية كادونا بهدم حسينية للشيعة يف مدينة
زاريا بواسطة جرافات ،كما تم تدمري مركز علمي للتعليم للشيعة من
قبل السلطات ،وسجل هذا املعهد كمركز للتعليم األساسي والثانوي
يف والية كادونا.
ووفقا ملصادر مطلعة ان مدرسة “فدية” االسالمية يف مدينة زاريا،
وحسينية للشيعة يف مدينة “ساميناكاي تم تدمريهما على يد قوات
االمن بأوامر صدرت من السلطات يف والية كادونا.
وكانت مدرسة “فدية” االسالمية بمدينة زاريا مؤسسة تعليمية قامت
بتدشينها الحركة االسالمية الشيعية ،وهي تحوي روضة لالطفال
ومدرسة ابتدائية ومتوسطة ،ومئات االطفال كانوا يدرسون فيها.
وحسينية للشيعة يف مدينة “ساميناكا” كانت قيد االنشاء ،قامت
السلطات بهدمها بتحريض من جماعة الوهابية التكفريية.
ولم تصدر السلطات تحذيرا قبل عملية هدم الحسينية واملدرسة ،واثناء
القيام بتدمريهما لم يكن هناك قرار من املحكمة ،وتم هدم املدرسة
والحسينية لتتحول إىل كومة من الرتاب بعد أن سوتها جرافات على
ما يبدو باألرض.
وقامت جرافات الحكومة بجرف مرقد الحد شخصيات محرتمة لدى
االهالي باملدينة ويدعى صاحب القرب “الحاجي حامد دنلمي” ،وقالت
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مصادر ان اشياء ثمنية قامت الشرطة بسرقتها.
وتشن السلطات املركزية واملحلية موجة قمع وحشي ضد شيعة نيجرييا
منذ ديسمرب العام املاضي على مواقع دينية ومدارس وحسينيات يف
مدينة زاريا بوالية كادونا ومناطق أخرى.
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Tunis

Tunisia
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 2016/4/7حزب وهابي يحرض على كراهية الشيعة :دعا رئيس حزب
إسالمي متطرف إىل وقف «التشيّع» يف بالده ،مشريا إىل وجود بلدات
تم تغيري هويتها الدينية بالكامل.
واعرتف الشيخ عادل العلمي املتطرف رئيس حزب «تونس الزيتونة»
يف تصريح صحفي برنامج انه بدء بالتحريض ضد الشيعة منذ عام
.2011
وزعم العلمي املتطرف بان التشيع أخذ يفتكّ باألبناء يف تونس (يفرق
بني أفراد العائلة) ويختار النخبة من عمداء الجامعات والشخصيات
الفاعلة يف الدولة.
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الجزائر
Algiers

Algeria
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 2016/10/26السلطات الجزائرية تمنع تداول كتب الفقه الشيعي :وجهت
وزارة الشؤون الدينية من األئمة الجزائرية منع أيّ كتب تدعو إىل
التشيّع أو تتحدث عن علماء الشيعة ومذهبهم ،وفق تعليمة داخلية
وجهتها لألئمة.
وصرّح جلول حجيمي رئيس نقابة األئمة الجزائريني ،ان وزارة
ريا إىل
الشؤون الدينية تُ ّذكر األئمة بمنع أي الكتب الشيعية ،مش ً
أن األئمة “مطالبون بمراقبة كل الكتب التي تدخل إىل املساجد دون
انتظار تعليمات من الوزارة الوصية ألن ذلك واجبهم”.
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 2016/1/2اعدام رجل الدين املعارض نمر باقر النمر واربعة ناشطني شيعة
اخرين :اقدمت السلطات السعودية يف هذا اليوم على اعدام الناشط
الحقوقي رجل الدين املعروف نمر باقر النمر مع اربعة من الناشطني
الشيعة يف ذات الوقت.
واعتقل الشيخ املجاهد نمر النمر يف تموز  ،2012وكان بني التهم املوجهة
له ،بحسب الحكومة السعودية هو (إثارة الفتنة الطائفية والخروج على
ولي األمر ،باإلضافة إىل تشكيل خلية إرهابية هدفها قتل رجال األمن
ببلدة العوامية يف محافظة القطيف شرق السعودية).
 2016/1/3مقتل واصابة عدد من املتظاهرين يف منطقتي صفوي والعوامية:
هاجمت قوات االمن السعودي عدداً من املتظاهرين يف منطقتي صفوي
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والعوامية باطالق الرصاص الكثيف لتفريق املتظاهرين مما ادى اىل
مقتل واصابة عدد من املواطنني.
وقال مصدر ميداني ان حصيلة إعتداء املدرعات السعودية على منطقتي
صفوى والعوامية اسفرت مقتل املواطن علي الداؤود واصابة الطفل
محمد ال تحفية اصابة بليغة يف الرأس بعد ان اخرتقت النريان الكثيفة
جدران منزل الطفل املصاب.
 2016-1-5املدرعات السعودية تقتحم مدينة العوامية :اقتحمت مدرعات
تابعة لقوات الطوارئ السعودية بلدة العوامية يف محافظة القطيف
باملنطقة الشرقية ،حيث أقدمت على اطالق النار وبشكل عشوائي
ودون إنذار مسبق.
وطال الرصاص العشوائي  ٢١سيارة مدنية يملكها سكان البلدة ،كما
تسبب بأضرار تفاوتت بني الكبرية واملتوسطة ،وتسببت باإلضرار بـ ٧
منازل ،واتالف وتخريب ١١محل تجاري تقريباً.
مدرعات سعودية تدخل العوامية وتطلق النار عشوائيا
 2016/1/8مدرعات سعودية تقتحم مرة اخرى بلدة العوامية وتطلق النار
عشوائيا :اقتحمت أعداد كبرية من املدرعات السعودية وللمرة الثانية
خالل اسبوع واحد بلدة العوامية يف محافظة القطيف باملنطقة الشرقية
من عدة جهات تزامنا مع إطالق الرصاص العشوائي.
وبحسب مصادر محلية فان املدرعات املصفحة التابعة لقوات الطوارئ
السعودية ،تطوق بلدة العوامية لقمع املحتجني الشيعة على إعدام
الشيخ النمر.
 2016/1/20السجن لخمس سنوات بسبب جمع مساعدات للفقراء:
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أصدرت ما تسمى املحكمة الجزائية بمحافظة القطيف حكماً يقضي
بسجن رجل دين خمسة أعوام ،وذلك بعد إدانته بجمع أموال من
املواطنني ،ومن َثم تحويل هذه األموال اىل خارج اململكة.
 2016/1/28السلطات السعودية تعتقل مدرسا شيعيا يف مقر عمله
السباب طائفية :اعتقلت السلطات السعودية االستاذ “محمد علي
ال عبيد” يف مقر عمله باحدى املدارس يف القطيف ،وهو اخ للشهيد
“سعيد علي ال عبيد” الذي قتل أثناء الصالة يوم الجمعة يف مسجد
اﻻمام علي عليه السالم بالقطيف.
وبحسب شهود مقربني من املعتقل فان السلطات نفذت هذا االعتقال
على خلفية اعرتاض املدرس على سياسة النظام الطائفي ازاء الشيعة.
 2016/1/29مقتل اربعة وجرح ثمان عشر آخرين يف تفجري مسجد
شيعي :سقط اكثر من اربعة مصلني قتلى وثمان عشر جريحا يف
عملية ارهابية استهدفت مسجد االمام الرضا عليه السالم يف حي
املحاسن وسط منطقة االحساء ذات االغلبية الشيعية.
وافادت مصادر ميدانية بقيام انتحاريان ينتميان اىل الفكر االرهابي
الوهابي باطالق الرصاص على املصلني قبل تفجري احد االرهابيني
نفسه وسط االبرياء وفشل االرهابي الثاني يف تفجري الحزام الناسف
الذي كان يرتديه.
 2016/1/31املحكمة الجنائية تصادق على حكم بقطع الرأس على قاصر
شيعي :اعلنت ما تسمى باملحكمة الجنائية السعودية مصادقتها على
حكم عبد اهلل الظاهر ( 15عاما حني القبض عليه) بقطع رأسه يف ،2014
وأنه تم تأييد الحكم هذا العام.
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ووفقا لناشطني ومنظمات حقوقية ،فان املدعي العام طلب بأن يتم
صلب السعودي عبد اهلل الظاهر (عمره االن  19عاما) ،بعد قطع رأسه.
ويعترب املحكوم عبد اهلل الظاهر الذي ينتظر تنفيذ الحكم يف أي وقت
بعد أن تم تأييده أصغر شخص يتم القبض عليه وينفذ فيه حكم
اإلعدام بقطع الرأس.
وجاء الحكم الهمجي السعودي القاضي بقطع رأس الطفل السعودي
وصلبه بسبب إعرتاضه على الحكومة والنظام السعودي ،حيث قبض
عليه وهو يف عمر ال يتعدى  15سنة.
 2016/2/12اغلق مسجد شيعي يف االحساء :قامت السلطات السعودية
باغالق مسجد الرسول األعظم (ص) العائد اىل املواطنني الشيعة
بالعمران شرقي األحساء ،ومنعت الشيخ حسني الراضي من اداء
فريضة صالة الجمعة.
وجاء حكم االغالق بحسب سكان محليني على اثر قيام الشيخ
الراضي بانتقاد النظام السعودي الحاكم ،يف خطبة جمعة سابقة ،على
خلفية إعدام الشيخ اية اهلل نمر باقر النمر.
 2016/2/23قافلة من مدرعات وآليات عسكرية تقتحم بلدة العوامية:
تعرضت بلدة العوامية الشيعية يف شرق البالد اىل هجمة مفاجأة من
قبل اليات ومركبات عسكرية تحت وابل من اطالق الرصاص.
وبحسب مصادر محلية فإن القوات عمدت إىل محاصرة البلدة يف عدة
جهات ،وأغلقت طرقا رئيسية ومداخل مختلفة باتجاه البلدة التي تشهد
عاد ًة اقتحامات متكررة للقوات السعودية ملالحقة النشطاء السياسيني.
 2016/2/23مقتل ناشط شيعي على يد االمن يف العوامية :ذكرت مصادر
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ميدانية مقتل الناشط الشيعي علي محمود عبد اهلل بعد محاصرته
من قبل عناصر عسكرية اقتحمت بلدة العوامية.
 2016/2/25طرد املئات من املوظفني اللبنانيني الشيعة اىل خارج البالد:
ذكرت مصادر مطلعة فني السعودية ان النظام الحاكم وضع الئحة بـ
 953اسما لبنانيا شيعيا لرتحيلهم من اململكة اىل لبنان ،وانهاء أعمالهم
يف السعودية.
وذكرت املصادر ان النظام امهل اللبنانيني الشيعة  48ساعة ملغادرة
البالد.
 2016/3/14صدور أحكام االعدام بحق  4بتهمة االرهاب بينهم علي النمر
يف السعودية :ذكرت مصادر مطلعة أن محكمة سعودية أيدت أحكام
اإلعدام الصادرة بحق أربعة محتجني شيعة ادينوا لرفضهم السياسات
الطائفية التي تنتهجها السلطة.
وأحد الشبان الثالثة من أقارب آية اهلل املجاهد الشيخ نمر النمر الذي
أعدمته السعودية يف يناير كانون الثاني املاضي ،واملدانون الثالثة هم
داود املرهون الذي اعتقل يف  2012وعبد اهلل حسن الزاهر الذي كان يبلغ
من العمر  15عاما عندما اعتقل يف  2011وعلي النمر الذي كان يبلغ من
العمر  17عاما عندما ألقي القبض عليه يف .2012
اعتقال خطيب شيعي سعودي أعلن تضامنه مع حزب اهلل
 2016/3/21السلطات السعودية تعتقل رجل دين شيعي بسبب رفضه
سياسات القمع :تعرض الشيخ حسني الراضي امام مسجد الرميلة
يف االحساء اىل االعتقال بعد توجيهه النقد لسياسات النظام الحاكم.
وذكرت مصادر ميدانية ان حشودا من القوات األمنية السعودية
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اقتحمت بلدة الرميلة باألحساء وحاصرتها بأكثر من  20آلية عسكريّة،
وقامت باعتقال الشيخ الراضي واصطحابه إىل جهة مجهولة.
 2016/3/29االمن السعودي يعدم شاب شيعي صربا ويحتجز جثمانه
الربعة اسابيع :قامت االجهزة االمنية السعودية باعدام احد الشباب
الشيعة صربا قبل ان تحتجز جثمانه ملدة اربعة اسابيع.
حيث اكد مندوبو املنظمة على تعرض الشاب مكي علي العريض اىل
التوقيف يف احدى نقاط التفتيش ثم االعتقال يف مركز شرطة منطقة
العوامية دون اي مذكرة قانونية او ذريعة تبيح االعتقال ،اذ لم يكن
للشاب مكي علي اي تهمة او اشتباه بقضية اجرائية او جنائية مسبقا.
واضاف مندوبو املنظمة ان الجهات االمنية نفت علمها بادئ االمر انها
اعتقلت الشاب قبل ان تعود وتكشف عن مصريه ،حيث اعرتفت بوفاته
زاعمة ان سبب املوت كان بداعي الخوف الشديد ،رافضة االفراج عن
جثة الفقيد قبل مضي اربعة اسابيع.
واظهرت الفحوصات الطبية العينية ان الشاب الفقيد مكي علي قد
تعرض للتعذيب الشديد حيث كان سبب الوفاة االعدام صربا متأثرا
بجراحة البليغة دون اي عالج او عناية طبية ،فيما ال تزال اثار الضرب
املربح والحروق باعقاب السكائر بادية يف معظم انحاء الجثة.
 2016/3/31منع رفع االذان بالطريقة الشيعية يف مساجد الهفوف
بالسعودية :يف تصعيد جديد ضد الطائفة الشيعية يف البالد تم إستدعاء
عدد من مسؤولي املساجد يف مدينة الهفوف باألحساء وإبالغهم
بوجوب التعهد لعدم رفع االذان على الطريقة الشيعية.
ويعترب هذا تطور خطري لزيادة التضييق على الشيعة الذين يشتكون
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منذ زمن من التمييز الطائفي ،ويشري هذا االمر بأن التمييز على
الشيعة يبدأ من الجهات الرسمية.
 2016/4/17اعالمي سعودي تابع للنظام يدعو اىل تهجري الشيعة من
البالد :يف تحريض سافر على كراهية الشيعة نشر اعالمي سعودي
مدعوم من النظام الحاكم تصريحا على صفحات التواصل (تويرت)،
يدعو فيه اىل تهجري الشيعة من بلدانهم يف الخليج اىل ايران يف سفن
كاالغنام ،االمر الذي اثار االستياء يف االوساط الشيعية املغلوب على
امرها يف السعودية.
 2016/6/2النظام السعودي يقضي باعدام  14ناشطا شيعيا من املنطقة
الشرقية :أصدرت محكمة السعودية بإعدام  14مواطناً شيعيا من ابناء
منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية يف املنطقة الشرقية.
وكان  14متهما من القطيف قد مثلوا أمام محكمة جميع قضاتها واملدعي
العام من الوهابيني الذين ”يكفرون الشيعة” للنطق بالحكم فيما عرف
بقضية “مجموعة  ،24والتي تعرف باسم ”معتقلو الحراك الشعبي عام
 ”2011يف وسائل التواصل االجتماعي للسعوديني.
وادرجت السلطات السعودية مقتل رجال أمن ومزاعم سلب املارة
ببلدة العوامية التابعة ملحافظة القطيف شرق اململكة يف هذه القضية يف
محاولة لتحويل الحراك الشعبي الوطني اىل قضية جنائية وارهابية.
يذكر أن العوامية قد شهدت سلسلة احتجاجات شعبية واسعة أدت
إىل سقوط قتلىوجرحى من املتظاهرين منذ اندالع موجة احتجاجات
املواطنني الشيعة عام  .2011واتهمت السلطات السعودية رجال دين
شيعة بالتحريض على تلك االحتجاجات وكان يف مقدمتهم اية
اهلل نمر النمر الذي تم القبض عليه يف يوليو/تموز  2012ونفذ الحكم
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بإعدامه يف  2يناير/كانون الثاني املاضي.
اسماء املحكوم عليهم باإلعدام هي كالتالي:
 1حسن عبدالوهاب الجزير 20 :عاما ،من سكان مدينة القطيف.
 2عبداهلل هاني آل طريف 24 :عاما ،من سكان بلدة العوامية.
 3محمد منصور آل ناصر 23 :عاما ،من سكان مدينة القطيف.
 4مصطفى أحمد درويش 22 :عاما ،من سكان مدينة القطيف.
5فاضل حسن لباد 25 :عاما ،من ،سكان بلدة العوامية.
 6سعيد محمد السكايف 21 :عاما ،من سكان بلدة العوامية.
 7سلمان أمني آل قريش 21 :عاما ،من سكان مدينة صفوى.
 8مجتبى نادر سويكت 21 :عاما ،من سكان بلدة العوامية.
 9منري عبداهلل آل آدم 23 :عاما ،من سكان بلدة العوامية.
 10عبد اهلل سلمان آل سريح 21 :عاما ،من سكان بلدة العوامية.
 11أحمد فيصل آل درويش 24 :عاما ،من سكان مدينة القطيف.
 12محمد خليل الشقاق 24 :عاما ،من سكان مدينة القطيف.
 13عبدالعزيز حسن آل سهوي 22 :عاما ،من سكان العوامية.
 14أحمد حسن آل ربيع 31 :عاما ،من سكان العوامية.
 2016/6/23مقتل أحد املواطنني على يد قوات األمن السعودية يف القطيف:
قامت قوات األمن السعودية بقتل أحد املواطنني خالل محاصرة منزله
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بالعوامية يف محافظة القطيف ،فيما تمكن شقيقه من الفرار.
وزعمت وزارة الداخلية السعودية أن املدعو عبد الرحيم الفرج وصل إلي
املستشفى متوفيا ،محذرة املواطنني من تقديم أي شكل من أشكال
العون ألخيه ماجد ،املطلوب للعدالة.
 2016/7/4تفجريان يستهدفان شيعة القطيف يف السعودية :هز
انفجاران مدينة القطيف بشرق السعودية ،حيث يعيش كثري من
األقلية الشيعية باململكة ،وقال شهود إنهم رأوا أشالء بشرية يف منطقة
االنفجار.
ووفقا ملا ذكره شهود عيان فان انفجارا دمر سيارة متوقفة قرب أحد
املساجد ،وتاله انفجار ثان.
وأظهرت صور نشرت على موقع “تويرت” للحادث ساقا مقطوعة
وحشودا متجمعة أمام مسجد وقت الغروب ،وقالت بعض التغريدات
إن االنفجار نفذه انتحاريا.
 2016/7/12السلطات السعودية تعتقل الشيخ الحبيب أحد علماء
القطيف :اعتقلت السلطات السعودية الشيخ “محمد حسن الحبيب”
من أهالي صفوى بمنطقة القطيف ،مع ثالثة آخرين.
والشيخ “الحبيب” عالم دين من مدينة صفوى بمنطقة القطيف،
وأستاذ يف الحوزة العلمية ،عُرف بمواقفه الثابتة ،ودعواته املتكررة
يف خطب الجمعة واملحافل العامة بالدعوة إلطالق الحريات العامة
وتحقيق العدالة اإلجتماعية ،ومطالبه برفع التمييز الطائفي عن
املسلمني الشيعة وإطالق املشاركة السياسية واإلفراج عن جميع
املعتقلني ومحاسبة الجهات التي أطلقت النار على شريحة منهم.
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 2016/8/24احباط هجوما على مسجد شيعي يف القطيف :قالت وزارة
الداخلية السعودية إن قوات األمن السعودية أحبطت هجوما انتحاريا
على مسجد يف منطقة القطيف حيث يعيش الكثري من الشيعة يف
اململكة.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية ان الجهات األمنية تمكنت من
إحباط عملية إرهابية وشيكة التنفيذ كانت تستهدف املصلني بمسجد
املصطفى ببلدة أم الحمام بمحافظة القطيف.
 2016/8/30السلطات السعودية تعتقل حجاجا شيعة وتضييق على
آخرين :اطلعت منظمة شيعة رايتس ووتش على شهادات العديد
من الحجاج املسلمني الشيعة ممن شارك يف شعرية الحج لهذا،
والتي تضمنت تأكيدات على قيام السلطات السعودية باعتقال عددا
من الحجاج والتضييق على آخرين يف املطارات واملنافذ الحدودية ،يف
اجراء ينايف جملة وتفصيال حرمة شعرية الحج والواجبات املرتتبة على
السلطات يف توفري االمن والراحة للمشاركني يف الحج.
اذ قامت السلطات السعودية باعتقال كل من السيد زين الدين من
اهالي سيهات والسيد جعفر املوسوي من اهاىل صفوى والحاج ابو حامد
اليوسفي من العراق ،دون تقديم اسباب ،فضال عن تفتيش الحجاج
العراقيني الشيعة والتعرض لهم بالسب والشتم يف مطار املدينة املنورة،
قبل ان تقوم باعتقال ثالث مرشدين بعد عثورها على كتب دينية
تحوي ادعية شيعية.
 2016/9/15مفتي النظام السعودي يكفر الشيعة يف ايران :اطلق الداعية
الوهابي السعودي عائض القرني يف تغريدة له على تويرت تصريحا
تكفرييا ضد املسلمني الشيعة يف ايران.
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وتضمن تصريح القرني تكفري ايران بشيعتها وسنتها البالغ عددهم 80
مليون مسلم.
 2016/9/17األمن السعودي يحتجز عددا من الحجاج البحرينيني:
بحرينيًا كانوا متوجهني ألداء
اعتقلت السلطات السعودية  13مواطنًا
ّ
شعرية الحج ،بتهمة اإلرهاب.
ً
أعمال
أن اللجنة األمنيّة ببعثة البحرين تمارس
وذكر شهود عيان ّ
جرمية حيث قامت باعتقال عدد من حجاج الشيعة جاؤوا للحج
بصفتهم الشخصيّة ونقلتهم ألماكن مجهولة.
 2016/9/18االمن السعودي يعتقل حاج شيعي عراقي قبل اعتقاله:
رصدت منظمة شيعة رايتس ووتش رجال االمن السعودي يعتقلون
الحاج العراقي عالء طه نجف ،من دون ان يُعرف التهمة.
 2016/10/30الحكم بسجن سعودي  15عاما لدعمه عاملاً شيعيا سعوديا
اعدمته السلطات :حكمت محكمة يف الرياض على سعودي بالسجن
 15عاما بسبب دعمه العالم الشيعي السعودي الراحل نمر النمر الذي
تم اعدامه يف بداية العام.
وقالت مصادر حقوقية لم تورد اسم السعودي املحكوم عليه بالسجن
 15عاما ،انه شارك يف “تظاهرات ومسريات” احتجاج يف شرق اململكة.
كما ادين برتديد شعارات مناهضة للسلطات ومؤيدة لنمر النمر،
بحسب الصحيفة.
 2016/11/6حملة اعتقاالت تطال مواطنني شيعة يف السعودية :شنت
اجهزة االمن السعودية حملة اعتقاالت طالت عددا من املواطنني
الشيعة ،دون ذكر اي مسوغ قانوني لعمليات الدهم واالعتقال.
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وذكرت مصادر مطلعة ان االمن السعودي اعتقل بعد مداهمات ملنازل
املواطنني كل من صالح حسني املكينة واملواطن امري عبد الرحيم
البخيتان يف مدينة الرياض.
يف حني تم عتقال املواطن مرتضى الشيبة يف مطار امللك خالد وهو من
اهالي مدينة االحساء ،اضافة لذلك هناك انباء عن اعتقال احد ابناء
عائلة الحاجي من التويثري باالحساء يف منفذ جسر البحرين و احد
ابناء عائلة العبد املحسن من القارة.
 2016/11/24السلطات السعودية تستدعي عددا من رجال الدين الشيعة
للتحقيق :كشفت مصادر حقوقية خاصة ان السلطات السعودية قامت
باستدعاء عددا من املشايخ الشيعة دون ذكر االسباب.
وأضافت املصادر ان اربعة رجال دين شيعة من اهالي العوامية استدعوا
للتحقيق من قبل السلطات وهم كل من ،الشيخ علي زايد ،الشيخ
رضي آل مطر ،الشيخ عباس السعيد ،السيد طاهر الشميمي.
 2016/12/6محاكمة سعودية تقضي باعدام ناشطني شيعة وحبس
وتغريم آخرين :اصدرت محكمة سعودية تفتقر للمعايري املهنية
والقانونية احكاما تعسفية بحق العشرات من الناشطني شيعة بذرائع
مفربكة بحسب املراقبني ،تباينت االحكام بني االعدام والسجن وفرض
الغرامات املالية ومنع السفر.
ويف ما يلي اسماء املحكومني:
 .1سالم عبداهلل العمري (االعدام +مصادرة السيارة).
 .2محمد عبدالغني عطية (االعدام).
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 .3عباس حجي الحسن (االعدام).
 .4محمد حسني العاشور (االعدام).
 .5طالب مسلم الحربي (االعدام).
 .6بدر هالل الطالب (سجن  20سنة  +منع من السفر  20سنة بعد الخروج).
 .7حسني علي الحميدي (االعدام).
 .8حسني قاسم العبود (االعدام).
 .9طاهر مسلم الحربي (االعدام).
 .10علي حسني العاشور (االعدام).
 .11ياسني صالح الحربي (سجن  8سنوات +منع من السفر  8سنوات بعد الخروج).
 .12سمري هليل الحربي (سجن  12سنة  +منع من السفر  12سنة بعد الخروج).
 .13يوسف عبداهلل الحربي ( االعدام).
 .14علي حسني املهناء (االعدام).
 .15علي عبداهلل الحاجي (سجن  5سنوات  +منع من السفر  5سنوات بعد الخروج).
 .16عبدالجليل علي العيثان ( سجن  15سنة).
.17عبدالغفوردوسهزارا(افغاني..لمتثبتاالدانةلعدمكفايةاالدلة ..براءة).
.18احمدعبدالعزيزالفلس(سجن 5سنوات+منعمنالسفر 5سنواتبعدالخروج).
 .19علوي موسى الحسني ( سجن  10سنوات  +منع من السفر  10سنوات بعد الخروج).

105

الشيعة يف مواجهة العنف ()4
 .20احمد غرامة الغامدي ( سجن  5سنوات  +منع من السفر  5سنوات بعد الخروج).
 .21علي ضيف اهلل العواجي (سجن  18سنة  +منع من السفر  18سنة بعد الخروج).
 .22احمد علي الناصر (االعدام).
 .23عبداهلل ابراهيم الخميس (االعدام).
 .24محمد زمان زماني ( ايراني . .سجن  4سنوات).
 .25ناصر عبداهلل اللويم ( سجن سنتني  +منع من السفر  5سنوات بعد الخروج).
 .26حسني سعيد ال ابراهيم ( االعدام).
 .27خضر علي املرهون (سجن  8سنوات  +منع من السفر  8سنوات بعد الخروج).
 .28عباس عبداهلل العباد ( االعدام).
 .29ابراهيم علي حميدي ( سجن  25سنة  +منع من السفر  25سنة بعد الخروج).
 .30سهل عبدالعزيز املولد (لم تثبت االدانة لعدم كفاية االدلة . .براءة).
 .31علي احمد ال كبيش ( سجن سنتني  +منع من السفر  5سنوات بعد الخروج).
 .32محمد حسني العالسي (سجن ستة اشهر  +منع من السفر 5
سنوات بعد الخروج).
 2016/12/10محكمة سعودية تقضي بحبس ناشط شيعي  27عاما:
قضت احدى املحاكم السعودية التي تفتقر للمعايري القانونية النزيهة
بحسب املراقبني بالسجن ملدة سبعة وعشرين عاما على املواطن
الشيعي كميل الفرج ،يف اجراء ممنهج لقمع الناشطني.
 2016/12/17محافظ القطيف يهدد االهالي باالعتقال العشوائي :هدد
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محافظ القطيف خالد الصفيان اهالي املدينة باجراء عمليات اعتقال
عشوائية تطال الجميع.
يُشار إىل أن القطيف منذ أحداث  ٢٠١١وهي تواجه التضييقات األمنية
الشديدة واملخالفة للموازين الدولية ،كما تواجه منذ ذاك العام وإىل
يومنا هذا اعتقاالت واسعة تضمنت الصغار وذوي االحتياجات الخاصة.
 2016/12/19سيارات مصفحة تداهم بلدة العوامية شرقي البالد :أقدمت
مليشيات مدنية مدعوم ًة بقوات داخلية على محاولة إغتيال عدد من
شباب بلدة “العوامية” بمحافظة القطيف بالرصاص الحيّ ،إذ تسلّلت
 4مركبات مصفحة يف حالة من التنكر بملصق ألحد الشركات.
وتواردت معلومات عن استهدافهم لسيارة كان يستقلها عدد من
شباب بلدة “العوامية” بالرصاص الحيّ ،وذلك ما أسفر عن إصابات
بني الخفيفة واملتوسطة يف صفوف الشباب ،وتلفيات باملنازل املحيطة
بمنطقة محاولة االغتيال.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اقرتاب الذكرى السنوية األوىل إلعدام الفقيه
املجاهد الشيخ النمر ومن معه ،يف محاولة يائسة لكبح الحراك الثوري
الذي يستعد إلحياء الذكرى األوىل إلستشهاد الشيخ النمر.
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 2015/12/29مقتل مدني بقصف على كفريا والفوعة :قتل شخص على
األقل بقصف ملسلحني معارضني على بلدتي كفريا والفوعة يف ريف
إدلب ،بعد يوم من مغادرة املئات من سكان البلدتني بموجب اتفاق
لوقف إطالق النار هناك.
وأكد سكان انتهاك املسلحني لوقف إطالق النار الثالثاء  29ديسمرب/
كانون األول ،وهي ليست املرة األوىل التي تتعرض فيها البلدتان
للقصف منذ التوصل إىل اتفاق هدنة يف سبتمرب/أيلول املاضي.
وبموجب االتفاق ،الذي حصل برعاية األمم املتحدة ،تمكن أكثر من 300
شخص من البلدتني املحاطتني بمناطق تحت سيطرة املسلحني ،من
الخروج إىل تركيا املجاورة االثنني ،ومن هناك سافروا جوا إىل بريوت.

108

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
“ 2016/1/8داعشي” يعدم أمه الشيعية أمام حشد يف الرقة :أقدم أحد
عناصر “داعش” ،على إعدام والدته أمام حشد يف مدينة الرقة السورية
بعد أن دعته لرتك التنظيم ومغادرة املدينة.
وذكر نشطاء حملة “الرقة تذبح بصمت” يف تغريدة على موقع التواصل
االجتماعي “تويرت” أن لينا القاسم وهي من مدينة الطبقة وتنحدر
أصولها من الساحل السوري ،قد لقيت حتفها على يدي ابنها صقر
البالغ من العمر  20عاما أمام مئات املواطنني قرب مبنى الربيد يف مدينة
الرقة ،الذي كانت موظفة فيه.
2016/1/16التنظيمات اإلرهابية تستهدف بقذائف الهاون بلدتي نبل
والزهراء :جددت املجاميع االرهابية استهداف مدينتي نبل والزهراء
بالصواريخ مما اسفر عن سقوط جريح بحسب مصدر محلي.
 2016/1/16سقوط العشرات بني قتيل وجريح جراء سقوط قذائف يف
حلب :سقط قتلى وجرحى جراء سقوط قذائف على منطقة بستان
الزهراء وحي العزيزية وشارع سينما اوغاريت يف مدينة حلب ,كما
سقطت قذائف على أحياء الخالدية واملوكامبو وشارع النيل.
وذكرت مصادر محلية ان  8قتلى سقطوا واصيب اكثر من  27بجروح
جراء سقوط القذائف التي اطلقتها الجماعات التكفريية.
 2016/1/19التنظيمات املسلحة تقصف اهالي نبل والزهراء :كشفت
مصادر ميدانية عن قيام املجاميع االرهابية التي تحاصر بلدتي نبل
والزهراء الشيعيتني بقصف االهالي بالصواريخ قبل شن هجوم شرس
بهدف استباحة املدينتني ،وذكر مصدر ميداني ان الهجوم اسفر عن
سقوط عددا من الجرحى وبعض االضرار املادية.
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 2016/1/20مسلحو النصرة يمنعون دخول املساعدات االنسانية اىل كفريا
والفوعة :كشفت مصادر محلية عن قيام املجاميع التكفريية التي تحاصر
بلدتي كفريا والفوعة ذاتا االغلبية الشيعية بمنع دخول املساعدات
االنسانية.
وبحسب املصادر ان املسلحني اعرتضوا قافلة املساعدات التي تشرف
على ادخالها فرق االمم املتحدة اىل اهالي البلدتني املحاصرتني.
 2016/3/2مقتل وإصابة  4بجروح جراء اعتداء إرهابي على بلدة كفريا
بريف إدلب :قتل شخص وأصيب ثالثة أشخاص بجروح جراء اعتداء
التنظيمات اإلرهابية على األهالي يف بلدة كفريا بريف إدلب.
وذكر مصدر من األهالي يف اتصال أن إرهابيني أطلقوا رصاص أسلحتهم
الرشاشة باتجاه منازل األهالي الشيعة يف بلدة كفريا ما أسفر عن
مقتل شخص وإصابة  3أشخاص بجروح خطرة.
 2016/3/3مقتل شخصني يف عمليتي قنص بيهم طفل يف كفريا
والفوعة :افاد مصدر ميداني بمقتل رجل وطفل من اهالي منطقتي
كفريا والفوعة املحاصرتني يف عملية قنص قامت بها املجاميع االرهابية
التي تحاصر البلدتني.
 2016/3/12قتيل وجرحى يف قصف على كفريا والفوعة :سقط شخص
وعددا من الجرحى جراء سقوط قذائف على بلدتي كفريا والفوعة يف
ريف ادلب.
وذكرت مصادر ميدانية أن شخص قٌتل وأصيب  6اخرين جراء سقوط
قذائف اطلقتها الجماعات التي تحاصر البلدتني.
 2016/3/16املجموعات املسلحة تصّعد من استهدافاتها لبلدتي الفوعة
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وكفريا :ذكرت مصادر أهلية من داخل بلدة الفوعة املحاصرة بريف إدلب
شمال سوريا أن املجموعات املسلحة املتمركزة يف بلدة بنش املتاخمة،
صعّدت من استهدافها للبلدة حيث قصفتها بعدد من القذائف وجرار
الغاز املتفجرة ،مع استمرار عمليات القنص التي تستهدف األحياء
السكنية مما افضى اىل إصابات يف صفوف املدنيني.
وأضافت املصادر أن أغلب القذائف سقطت فی مدرسة فهمی الزین فی
بلدة الفوعة أسفرت عن إصابة عدد من األطفال تم نقلهم إىل مشفى
البلدة التی تعانی من نقص حاد فی األدویة واملستلزمات الطبیة.
 2016/3/25قصف مدفعي بالهاون على بلدتي كفريا والفوعة :تعرض
السكان املدنيني يف كفريا والفوعة املحاصرتني اىل قصف عشوائي
كثيف من قبل الجماعات املسلحة ،دون معرفة االضرار الناجمة.
 2016/4/10قتيل وإصابة  4أشخاص بقذائف صاروخية على بلدتي كفريا
والفوعة املحاصرتني :سقط قتيل وأصيب  4أشخاص جراء اعتداء
إرهابي بقذائف صاروخية على بلدتي كفريا والفوعة املحاصرتني يف
ريف إدلب الشمالي.
وذكرت مصادر أهلية من داخل البلدتني أن التنظيمات اإلرهابية التي
تفرض حصارا على البلدتني استهدفت منازل املواطنني بعدد من
القذائف الصاروخية.
وأكدت املصادر أن االعتداءات اإلرهابية أدت إىل ارتقاء قتيل وإصابة أربعة
أشخاص بينهم  3أطفال.
ويعانى أهالي بلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب من حصار تفرضه
عليهم التنظيمات اإلرهابية منذ أكثر من سنتني ويتعرضون
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لالعتداءات اإلرهابية بالقذائف الصاروخية والهاون وغريها من أسلحة
القتل واإلرهاب رغم سريان اتفاق وقف األعمال القتالية.
 2016/4/16عشرة قتلى جراء اعتداءات إرهابية برصاص القنص والقذائف
على بلدتي كفريا والفوعة :سقط  9قتلى وأصيب  10أشخاص جراء
استهداف التنظيمات اإلرهابية برصاص القنص والقذائف الصاروخية
طالت االحياء السكنية يف بلدتي كفريا والفوعة.
 2016/4/17مقتل مدني واصابة اربعة يف قصف كفريا والفوعة :لقي
شخص مصرعه وأصيب  4أخرون بجروح ،بينهم  3أطفال جراء
اعتداء التنظيمات املسلحة بقذائف صاروخية على بلدتى كفريا
والفوعة املحاصرتني فى ريف إدلب الشماىل.
 2016/4/19مقتل وإصابة  8أطفال جراء هجوم مسلح ببلدة كفريا:
استهدفت مجموعات ارهابية بلدة كفريا شمال مدينة إدلب بسوريا،
بعدد من قذائف الهاون والصاروخية ،ما تسبب فى مقتل وإصابة 8
أطفال.
ونقل عن مصادر أهلية أن مجموعات مسلحة تحاصر بلدة كفريا،
أطلقت عددا من القذائف الصاروخية والهاون باتجاه منازل األهاىل ،ما
أسفر عن مصرع  3أطفال من عائلة واحدة وإصابة  5أطفال آخرين
بجروح.
 2016/4/25قتلى وجرحى يف تفجري إرهابي يف منطقة مرقد السيدة زينب
بريف دمشق بالصور :سقط العشرات بني قتيل وجريح يف منطقة
السيدة زينب يف ريف دمشق اثناء احياء مناسبة دينية مقدسة لدى
املسلمني الشيعة.
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وكشفت التحقيقات االولية ان سيارة مفخخة يقودها انتحاري ينتمي
اىل تنظيم داعش فجر نفسه عند احدى الحواجز االمنية مما اسفر
عن سقوط عشرات الضحايا بني املدنيني.
 2016/4/26اصابة امرأة يف الفوعة باطالقة قناص :أصيبت مواطنة برصاص
قناص يف بلدة الفوعة بريف إدلب ،وكانت مواطنة أخرى قد أصيبت
ليل أمس برصاص قناص أيضاً يف البلدة.
 2016/4/27اصابة ثالثة من اهالي الفوعة باطالقات قناص :أصيب 3
مواطنني بينهم مواطنة برصاص قناص من الفصائل االرهابية على
اطراف بلدتي الفوعة وكفريا.
كذلك فارقت مواطنة مسنة من بلدة الفوعة يوم امس الحياة ،جراء
نقص العالج والدواء الالزم.
 2016/4/28قذائف ورصاص قناصة تستهدفان بلدة الفوعة وتخلفان
خسائر بشرية :سقطت قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق يف بلدة
الفوعة بريف إدلب ،ترافق مع استهداف الفصائل ملناطق يف البلدة
برصاص قناصتها ،ما أدى إلصابة شخصني اثنني أحدهما طفل دون
الـ .18
 2016/4/30قذائف تستهدف كفريا وقصف على ريف إدلب الجنوبي:
فيما سقط قذائف أطلقتها الفصائل اإلرهابية على مناطق يف بلدة كفريا
بريف إدلب ،ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.
 2016/5/2الفصائل االرهابية تستهدف الفوعة وكفريا :شنت الجماعات
التكفريية املحاصرة لبلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب الشمالي الشرقي
هجوما مكثفا بالصواريخ والقناصة على اهالي البلدتني دون ان يتمكن
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من الخسائر البشرية حتى االن.
2016/5/3سقوط قذائف وسط بلدتي كفريا والفوعة املحاصرتني :سقطت
قذيفتان صاروخيتان على مناطق يف بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب
الشمالي الشرقني ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.
 2016/5/3انفجار سيارة مفخخة يف جمعية الزهراء بحلب :انفجرت
سيارة مفخخة يف جمعية الزهراء يف مدينة حلب مما اسفر عن مقتل
 20شخصا واصابة العشرات.
 2016/5/4قذائف تستهدف بلدة نبل وجرحى يف قذائف أطلقتها الفصائل
على مدينة حلب :سقطت عدة قذائف أطلقتها الفصائل االرهابية على
مناطق يف بلدة نبل الشيعية بريف حلب الشمالي مما اسفر عن عدد
من االصابات.
كذلك سقطت قذيفتان أطلقتها فصائل إسالمية ومقاتلة على مناطق
يف حي جمعية الزهراء وقرب مسجد الشامي ،ما أسفر عن أضرار
مادية.
 2016/5/4الجماعات التكفريية تقصف حي
 2016/5/27سقوط قذيقة هاون على مدرسة ابتدائية يف بلدة كفريا:
سقطت قذيفة صاروخية أطلقتها الفصائل اإلرهابية التي تحاصر مدينة
كفريا على منطقة مدرسة ابتدائية يقطنها مواطنون من الطائفة
الشيعية بريف إدلب الشمالي الشرقي ،ما أدى ألضرار مادية ،دون
أنباء عن خسائر بشرية.
 2016/6/1عشرات القذائف تسقط على سكان بلدتي كفريا والفوعة
املحاصرتني :استهدفت فصائل مسلحة وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة
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يف بالد الشام) بعشرات القذائف مناطق يف بلدتي الفوعة وكفريا واللتني
يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بريف إدلب ،واملحاصرتني من
قبل الفصائل والنصرة.
 2016/6/6قذائف تستهدف كفريا والفوعة :قصفت الفصائل اإلرهابية
مناطق يف أطراف بلدتي كفريا والفوعة ،اللتني يقطنهما مواطنون من
الطائفة الشيعية بريف ادلب الشرقي ،دون معلومات عن خسائر
بشرية.
 2016/6/7سقوط عدد من املدنيني جرحى لقصف الجماعات االرهابية
ملدينة الفوعة :ارتفع عدد املصابني جراء اعتداء املجموعات اإلرهابية
بالقذائف الصاروخية على بلدة الفوعة املحاصرة إىل  5أشخاص.
 2016/6/11تفجريان ارهابيان يف منطقة السيدة زينب عليها السالم :أعلن
تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عن تفجريين انتحاريني وتفجري
سيارة ملغومة يف حي السيدة زينب بدمشق الذي يضم أقدس املزارات
الشيعية يف سوريا ،مما اسفر عن مقتل  20شخصا واصابة العشرات من
املدنيني.
 2016/6/12سقوط جرحى اثر قصف الجماعات االرهابية لبلدة الفوعة
املحاصرة :اصيب اربعة مدنيني جراء قصف املجموعات املسلحة للبلدة
بقذائف الهاون من مواقعها يف بلدة بنش.
 2016/6/12وفاة مصاب بقصف الجماعات االرهابية يف بلدة الفوعة
املحاصرة :تويف جريح على اثر اصابته بقذيفة هاون اطلقت عشوائيا
على بلدة الفوعة الشيعية املحاصرة من قبل الجماعات التكفريية.
 2016/6/17مقتل طفل يف بلدة الفوعة املحاصرة :قتل طفل يف بلدة الفوعة
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املحاصرة بريف إدلب الشمالي إثر اعتداء إرهابي برصاص القنص
مصدره بلدة بنش املجاورة.
 2016/6/17مقتل ثالثة واصابة عشرة يف استهداف االرهابيني لبلدتي
الفوعة وكفريا بقذائف الهاون :استهدفت التنظيمات االرهابية بلدتي
الفوعة وكفريا املحاصرتني يف شمال شرق محافظة ادلب شمالي سوريا
بقذائف الهاون مما اسفر عن مقتل ثالثة مدنيني واصابة  10آخرين.
 2016/6/22مقتل امرأة واصابة أخرى يف قصف على بلدة الزهراء :اسفر
سقوط سقوط قذيفة صاروخية على بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي
مصدرها املسلحون يف بيانون عن مقتل واصابة امرأتني.
 2016/6/23قصف مكثف على الفوعة من قبل جيش الفتح االرهابي:
قصف ما يسمى بجيش الفتح االرهابي بلدة الفوعة بريف إدلب شمال
غربي سوريا بشكل مكثف وعشوائي مما اسفر عن سقوط عددا من
الجرحى بني صفوف املدنيني اضافة اىل تدمري عددا من املنازل.
 2016/6/25مقتل طفلة وعدد من الجرحى يف قصف مدفعي على الفوعة:
قتلت طفلة وسقط عدد من الجرحى بينهم أطفال جراء سقوط عدة
قذائف أطلقتها الجماعات االرهابية على مناطق يف بلدة الفوعة التي
يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية بريف إدلب الشمالي الشرقي.
 2016/6/26إرهابيون يستهدفون شبكة مياه كفريا والفوعة يف أيام رمضان
الفضيلة :يعاني أهالي البلدتني املحاصرتني من أوضاع إنسانية صعبة
ٍ
بعد استهداف اإلرهابيني لخزّان وشبكة املياه يف البلدتني ،ما أدّى إىل
نقص حاد يف مياه الشرب ،يف أيام شهر رمضان الفضيل.
ولم يقتصر الحصار املفروض على القريتني بمنع وصول األدوية
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واألغذية واملحروقات إليهما بل تعدّاه إىل تعطيش األهالي بشكل فعلي
وممنهج ،فعمدوا إىل استهداف وتعطيل شبكات ضخ املياه إىل املنازل
وقاموا باستهداف خزان املياه الوحيد يف بلدة الفوعة حيث أخرجوه عن
الخدمة ،ليشمل الحصار حتى املاء الذي ال حياة من دونه.
 2016/6/27قصف واشتباكات يف محيط كفريا والفوعة :دارت اشتباكات
بني اهالي بلدتي الفوعة وكفريا اللتني يقطنهما مواطنون من الطائفة
الشيعية من جهة ،وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة يف بالد الشام)
من جهة أخرى ،يف محيط البلدتني اثر محاولة فاشلة لالرهابيني
الجتياحهما.
 2016/7/4قصف واشتباكات يف محيط الفوعة :سقطت عدة قذائف
أطلقتها الفصائل اإلرهابية التي تحاصر بلدتي الفوعة وكفريا اللتني
يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية ،ما أدى الصابة مواطنة بجراح.
 2016/7/12قذائف تستهدف عدة مناطق يف كفريا والفوعة :قصفت
الفصائل اإلرهابية بعد منتصف ليل االثنني – الثالثاء ،مناطق يف
بلدتي الفوعة وكفريا ،اللتني يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية
بريف إدلب الشمالي الشرقي.
 2016/7/18قذائف تستهدف كفريا والفوعة :سقطت عدة قذائف أطلقتها
الفصائل اإلرهابية على مناطق يف بلدتي الفوعة وكفريا اللتني يقطنهما
مواطنون من الطائفة الشيعية ،دون معلومات عن خسائر بشرية.
 2016/7/19جيش الفتح االرهابي يقصف بلدتي الفوعة وكفريا :قام
جيش الفتح االرهابي يف الساعات األوىل ،بقصف بلدتي كفريا والفوعة
بريف إدلب شمال غربي سوريا ،بصواريخ (عمر) ،مما اسفر عن اصابات
واضرار مادية.
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 2016/7/20قصف على مناطق يف كفريا والفوعة :استهدفت الفصائل
اإلرهابية مناطق يف بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب الشمالي
الشرقي ،ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.
 2016/7/22جرحى وخسائر يف املمتلكات يف قصف كفريا والفوعة :ذكرت
مصادر أهلية أن إرهابيني يتحصنون يف بلدتي بنش ومعرتمصرين
استهدفوا بلدتي الفوعة وكفريا بعدد من القذائف الصاروخية أسفرت
عن إصابة عدد من املواطنني ووقوع أضرار مادية يف ممتلكات ومنازل
املواطنني ومزروعاتهم.
 2016/8/3قذائف تستهدف بشكل مكثف مناطق يف بلدة الفوعة:
سقطت قذائف بشكل مكثف أطلقتها الفصائل اإلرهابية على مناطق
يف أطراف بلدة الفوعة التي يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية
بريف إدلب الشمالي الشرقي.
 2016/8/9جرحى يف قذائف استهدف الفوعة وكفريا :سقط عدد من
الجرحى ،جراء إصابتهم يف سقوط قذائف على مناطق يف بلدة الفوعة
وكفريا بريف إدلب الشمالي الشرقي ،واللتني يقطنهما مواطنون من
الطائفة الشيعية.
 2016/8/13فتح حلب تقصف بلدتي نبل والزهراء :استهدف مقاتلو
الجماعت االرهابية املسلحة بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي
ال طال ممتلكات املدنيني.
أوقعت عدداً من القتلى والجرحى ،ودماراً هائ ً
 2016/8/15وقذائف على كفريا والفوعة :سقطت قذائف أطلقتها الفصائل
االرهابية املسلحة مستهدفة املدنيني الشيعة يف مناطق بلدتي الفوعة
وكفريا اللتني يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بريف إدلب
الشمالي الشرقي ،مم أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
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 2016/8/15قذائف على الفوعة تقتل شخصاً :قتل مواطن من بلدة الفوعة
التي يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية ،جراء قصف الفصائل
اإلرهابية ملناطق يف البلدة.
 2016/8/24مقتل واصابة مدنيني بقصف للتكفرييني على بلدة الزهراء:
قتل وجرح عدد من املدنيني بقصف بالقذائف الصاروخية للجماعات
التكفريية على بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي ،شمال سوريا.
وادى القصف العنيف على البلدة اىل مقتل  3مدنيني بينهم سيدة
مسنة ورجل مسن ،باالضافة اىل اصابة  14اخرين بيهم اطفال ونساء.
 2016/8/25قذائف تستهدف كفريا والفوعة :سقطت قذائف أطلقتها
الفصائل على مناطق يف بلدتي الفوعة وكفريا اللتني يقطنهما مواطنون
من الطائفة الشيعية بريف ادلب ،دون أنباء عن خسائر بشرية.
 2016/8/27مسلحو الجماعات االرهابية يقنصون طفلني يف كفريا
والفوعة :قام مسلحون ارهابيون يف بلدة بنش املجاورة لبلدتي كفريا
والفوعة بقنص الطفلني ليث ومحمد أبناء غياث حج حسن ندما كان
االطفال يلعبون على امام منزلهم.
ويعاني أهالي كفريا والفوعة من حصار خانق تفرضه عليهم املجموعات
ال
اإلرهابية املوجودة يف ريف إدلب الشمالي منذ أكثر من عامني فض ً
عن استهداف تلك املجموعات ألهالي البلدتني وممتلكاتهم بالقذائف
الصاروخية والهاون وإسطوانات الغاز ورصاص القناصة ما تسبب بمقتل
العديد من األشخاص وإصابة آخرين معظمهم من النساء واألطفال
والشيوخ.
 2016/8/30قصف عنيف من قبل جيش الفتح االرهابي على الفوعة
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وكفريا :شن ما يسمى بجيش الفتح االرهابي قصفا صاروخيا عنيفا
على اهالي بلدتي كفريا والفوعة املحاصرتني.
وذكرت مصادر ميدانية ان أكثر من  60هاون و  12جرة متفجرة سقطت
على البلدتني خالل ساعات قليلة ،مما اسفر عن اصابات واضرار مادية
كبرية.
وعرف من الجرحى ،باسم القاسم (27سنة) ،يوسف محمد الحسن
(24سنة) ،آية أحمد سطيح (13سنة) ،زينب ذياب سطيف (38سنة)،
رامي ذياب سطيف (30سنة).
مقتل امرأتني واصابة  8بجروح بقذائف على نبل والزهراء بريف حلب
 2016/9/4قتلى وجرحى جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على بلدتي
نبل والزهراء :قتلت امراتني وإصيب  8أشخاص بجروح جراء سقوط
قذائف صاروخية على بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي اثر
سقوط عشرات القذائف الصاروخية على األحياء يف بلدتي نبل و
الزهراء يف ريف حلب الشمالي.
 2016/9/12إصابة طفل جراء اعتداء إرهابي بالقذائف على كفريا والفوعة
بريف إدلب :أفادت مصادر أهلية بأن مجموعات إرهابية تتحصن يف
قريتي الصواغية ومعرتمصرين أطلقت قذائف صاروخية على بلدتي
كفريا والفوعة املحاصرتني يف ريف إدلب الشمالي خالل أداء األهالي
صالة عيد األضحى املبارك.
وأضافت املصادر أن االعتداء اإلرهابي أسفر عن إصابة طفل يبلغ من
العمر  5سنوات بجروح وإلحاق أضرار مادية باملمتلكات والبنى التحتية
يف البلدتني.
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 2016/9/15قناصة الجماعات االرهابية تقنص طفال يف بلدة الفوعة :جرح
الطفل حيدر عمار الحمود (7سنوات) يف بلدة الفوعة املحاصرة يف ريف
ادلب الشمالي برصاص احد قناصي املجموعات املسلحة من ناحية
مدينة بنش املجاورة يف خرق واضح للهدنة املُربمة.
 2016/9/16إصابة ثالثة برصاص القنص على بلدة كفريا :أصيب شابان
بجروح جراء خرق املجموعات املسلحة نظام التهدئة بإطالقها رصاص
القنص على بلدة كفريا املحاصرة.
وأفادت مصادر أهلية بأن املجموعات اإلرهابية املسلحة املنتشرة على
اتجاه معرتمصرين استهدفت برصاص القنص منازل املواطنني يف بلدة
كفريا ما أسفر عن اصابة شابني يف العقدين الثاني والثالث من العمر.
كما أصيب طفل بجروح جراء خرق املجموعات املسلحة نظام التهدئة
بإطالق رصاص القنص على بلدة الفوعة املحاصرة بريف ادلب
الشمالي.
 2016/9/28املجموعات التكفريية تواصل قصف بلدتي نبل والزهراء
لثالثة ايام على التوالي :أفادت مصادر ميدانية بأن املجموعات التكفريية
قصفت بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي بعدد من صواريخ
الغراد مماأدى إىل مقتل الطفلة زهراء أحمد األديب وجرح العشرات.
ويواصل اإلرهابيون املتمركزون يف بلدتي عندان وبيانون قصفهم
الوحشي ملدينة نبل وبلدة الزهراء لليوم الثالث على التوالي.
 2016/10/5املجموعات اإلرهابية تستهدف بلدتي نبل والزهراء بريف حلب
بصواريخ الغراد :أفادت مصادر ميدانية بأن عددا من املدنيني أصيبوا إثر
قصف عنيف للمجموعات اإلرهابية بصواريخ الغراد استهدف بلدتي
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نبل والزهراء شمال حلب ،كما أدى القصف إىل أضرار مادية كبرية يف
البيوت واملمتلكات.
 2016/10/19مقتل مواطن يف كفريا برصاص قناص :قتل املواطن الشيعي
شادي عيد من أبناء بلدة كفريا املحاصرةاثر تعرضه لعملية قنص من
قبل الجماعات االرهابية التي تحاصر البلدة.
 2016/10/20مقتل رجل وجرح فتى اثر تعرض مدينة الفوعة لقصف
بصواريخ من عيار ثقيل نوع :قتل شخص واصييب فتى من اهالي
بلدة الفوعة بجروح بليغة اثر تعرض البلدة لقصف باملدفعية الثقيلة
حسب افادة مصدر ميداني هناك.
وبني املصدر ان اربعة صواريخ مدفيعة سقطت على البلدة مصدرها
الجماعات االرهابية مما تسببت بقتل مواطن واصابة فتى بشضية يف
منطقة الوجة ،فضال عن دمار كبري لحق ببمتلكات االهالي.
 2016/10/23سقوط ضحايا اثر قصف مكثف على كفريا واالفوعة:
استهدفت الجماعات التكفريية بلدتي كفريا والفوعة املحاصرتني
بريف املدينة الشمالي بأكثر من  40قذيفة وصاروخ أسفرت عن وقوع
عدد من الضحايا ،فضال عن تدمري كبري لحق بممتلكات املواطنني.
 2016/10/27قناصة الجماعات االرهابية تصيب مواطنا يف الفوعة :إصيب
املواطن ياسر محمد حمود (40عاماً ) يف بلدة الفوعة املحاصرة يف ريف
ادلب الشمالي جراء رصاص القنص من مواقع املجموعات املسلحة
من ناحية بنش املجاورة.
 2016/10/28قصف مكثف على بلدة الفوعة :تعرضت بلدة الفوعة اىل
قصف مكثف بقذائف الهاون منذ الصباح الباكر التي تطلقها الجماعات
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االرهابية التي تحاصرها.
وذكرت مصادر ميدانية ان القصف اسفر عن سقوط عدد من الجرحى
فضال عن تدمري ممتلكات عامة وخاصة.
 2016/10/29مقتل معلم مدرسة اثر قصف للجماعات االرهابية على بلدة
الفوعة :قتل احد الكوادر التعليمية يف بلدة الفوعة اثر سقوط احد قذائف
الهاون على مقربة منه.
وذكرت مصادر ميدانية ان البلدة تعرضت لقصف مكثف من قبل
الجماعات االرهابية التي تحاصر البلدة مما اسفر عن مقتل املعلم احمد
موسى طالب ( 60عاماً).
 2016/10/29مقتل شخص يف قصف املجاميع االرهابية لبلدة كفريا :قتل
شخص واصيب آخرين يف قصف مكثف طال بلدة كفريا املحاصرة.
وذكرت مصادر ميدانية ان املواطن عبد الحميد فاعور قتل اثر القصف
يف حني سقط عدد من الجرحى.
 2016/11/11سقوط عدد من القتلى والجرحى يف قصف على بلدة الفوعة:
قتل اثنني فيما اصيب خمسة آخرين يف قصف الجماعات االرهابية
لبلدة الفوعة الخاضعة للحصار منذ سنوت.
وذكرت مصادر ميدانية ان الطفل عبداهلل يوسف حاج موسى واملواطن
عمر عبد الحميد عمر تعرضاا للقتل جراء القصف ،يف حني اصيب
محسن محمد ديب محمود (6سنوات) ،وأحمد مطيع امني (11سنة)،
ووائل نديم حاج حسن (14سنة).
كما اصيبت املواطنة رغداء إسماعيل حالق (33سنة) ،واملواطن يوسف
سواح باغوض (20سنة.).
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 2016/11/11مقتل اثنني واصابة اخرين بينهم اطفال يف الفوعة :تسبب
قصف مكثف من قبل الجماعات االرهابية التي تحاصر الفوعة بمقتل
كل من الطفل عبداهلل يوسف حاج موسى ،واملواطن عمر عبد الحميد
عمر ،فيما اصيب األطفال محسن محمد ديب محمود (6سنوات) ،أحمد
مطيع امني (11سنة) ،وائل نديم حاج حسن (14سنة).
كما اصيبت املواطنة رغداء إسماعيل حالق (33سنة) ،وإصيب ايضا
املواطن يوسف سواح باغوض (20سنة).
 2016/11/13حاالت اختناق ناجمة عن قصف بغاز الكلور :استهداف
الجماعات االرهابية التي تحاصر بلدة الفوعةساحة السوق الغدير
بقذائف مزودة بغاز الكلور مما تسبب يف تسمم عدد من املواطنني.
 2016/11/14مقتل واصابة افراد عائلة يف قصف على الفوعة :قتل املواطن
علي شعبان هالل ( 50سنة) وإصابة زوجته إسراء احمد طحان (38سنة)
بجراح خطرة إثر سقوط قذائف صاروخية على األحياء السكنية يف بلدة
ِ
الفوعة املحاصرة يف ريف إدلب الشمالي مصدرها الجماعات االرهابية
التي تحاصر البلدة.
 2016/12/5إصابة  9مدنيني بينهم أطفال يف قصف على نبل والزهراء:
اصيب تسع ُة مدنيني بينهم ثالث ُة اطفال جرا َء سقوطِ ثماني َة عشرَ
صاروخاً وعددٍ من قذائفِ الهاون على بلدتي نبل والزهراء مصدرُها
املجموعاتُ االرهابي ُة يف عندان املجاورة.
 2016/12/6جرحى من بينهم نساء وأطفال يف قصف مدفعي للمجاميع
املسلحة على بلدتي نبل والزهراء :شهدت منطقة نبل والزهراء
الشيعيتني بريف حلب الشمالي يف سورية ومنذ ساعات الصباح األوىل
قصفا صاروخيا عنيفاً نفذته العصابات اإلجرامية هناك  ،ما أدى اىل وقوع
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إصابات كبرية يف صفوف املدنيني.
ونقلت مصادر ميدانية أن عدد الجرحى ارتفع اىل  7اشخاص بينهم
اطفال ونساء جراء تجدد القصف على البلدتني براجمات الصواريخ من
مواقع املجموعات املسلحة يف القرى املجاورة لبلدتي نبل والزهراء.
 2016/12/6مقتل واصابة العشرات يف قصف على بلدتي الفوعة وكفريا:
اسفر قصف للجماعات االرهابية التي تحاصر بلدتي كفريا والفوعة
الشيعيتني عن مقتل واصابة العشرات من املدنيني ،فضال عن تدمري
كبري يف املمتلكات ،ويف ما يلي اسماء االعدامى والجرحى بحسب مصادر
ميدانية:
القتلى ،راما مطيع امني ،زينب علي محسن ،عبداهلل محمد امينو،
شهد ديب امينو ،مطيع محمد امني.
الجرحى ،رامي ذياب صطيف ،كمال عبد املجيد فاعور ،سمرية محمد
القاسم ،فاطمة جميل حمرا ،زينب جمال اسبنان ،احمد قاسم حالق،
زكية علي ضاهر ،حنان يوسف شاقول ،وليد محمد كردي ،ريم مازن
عبد الكريم ،محمد علي طه ،فجر علي ديبو ،غيثاء محمد حاج حسن،
ومازال هناك اصابات تحت األنقاض حتى رفع هذا التقرير.
 2016/12/8مقتل عدد من املدنيني يف قصف الجماعات االرهابية لبلدتي
كفريا والفوعة :اسفر القصف العشوائي الذي ترتكبه الجماعات االرهابية
التي تحاصر بلدتي كفريا والفوعة عن مقتل عددا من املدنيني ،ويف ما
يلي اسماء االعدامى بحسب املصادر امليدانية :حسني أحمد طربيخ،
رباب كربة زوجة حسني ،احمد حسني طربيخ ،محمد حسني طربيخ،
بتول حسني طربيخ ،عبد اهلل أمينو ،شهد امينو ،مطيع أمني ،راما امني،
زينب علي محسن.
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 2016/12/10قتلى وجرحى يف قصف طال بلدتي كفريا والفوعة :اطلقت
الجماعات االرهابية التي تحاصر بلدتي كفريا والفوعة اكثر من 27
قذيفة مدفع على اهالي املدينة مما اسفر عن مقتل املواطن عبد السالم
الحسن وجرح مهدي عبد الناصر اسحيل ( 14سنة) ،واخته آية عبد
الناصر اسجيل (  18سنة).
 2016/12/14قصف مكثف على بلدتي كفريا والفوعة :تعرضت البلدتني اىل
قصف مركز بالصواريخ منذ ساعات الصباح االوىل مما اسفر عن تدمري
يف منازل املواطنني.
 2016/12/20مقتل طفل يف قصف بلدة الفوعة :قتل طفل واصيب اخرون
أثر سقوط قذائف استهدفت املدنيني يف بلدة الفوعة اثناء عملية اجالء
املرضى من البلدة.
 2016/12/22مقتل مدني من اهالي الفوعة يف عملية قنص ارهابية :قتل
املواطن ياسر علي حج يحيى بعد ان تعرض لعملية قنص من قبل
الجماعات االرهابية التي تحاصر بلدتي كفريا والفوعة.
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 2016/1/15الحكم على باكستاني واثنني آخرين بالسجن والغرامة بتهمة
الرتويج للمذهب الشيعي :أصدرت محكمة مدينة هرجيسا عاصمة
إدارة أرض الصومال االنفصالية بشمال غرب الصومال ،أحكاماً بالسجن
والغرامة املالية واالبعاد على رجلني وسيدة تمت إدانتهم بتمهة الرتويج
للمذهب الشيعي يف البالد.
وينتمي املتهمان األول محمد رضا حسني ( 63عام) والثاني هاشم
حسن اوكريا (  57عام) إىل دولة باكستان يف حني تحمل املتهة الثالثة
حفصة عبد الكريم عمرالجنسية الصومالية.
وأصدر القاضي “عبد الرشيد محمد حرسي بريجيل” حكماً بالسجن
ملدة سنة وغرامة مالية قدرها  3ماليني شلن صوماليالندي (نحو 400
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دوالر أمريكي) على املتهم األول حضورياً ،كما تم إصدار نفس الحكم
على املتهم الثاني غيابياً.
كذلك تم إصدار الحكم بالسجن ملدة  6أشهر وغرامة مالية  2مليون
شلن صومالي الندي (نحو  270دوالر أمريكي) على املتهمة الثالثة،
بتهمة التسرت على املتهم األول والكذب يف الشهادة تحت القسم أمام
املحكمة.
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 2015/12/25مقتل وإصابة  10أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
السويب جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر امني عراقي إن عبوة ناسفة
انفجرت قرب مقهى شعبي يف منطقة السويب ،جنوب غربي بغداد،
مما أسفرت عن مقتل شخص واصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/12/26مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الطالبية
شمال شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية ،إن عبوة ناسفة
انفجرت ،يف الحي الصناعي بمنطقة الطالبية ،شمال شرقي بغداد ،مما
أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/12/27مقتل واصابة تسعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة يف التاجي:
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أفاد مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية يف
منطقة الحماميات يف التاجي شمال العاصمة اسفر انفجارها عن مقتل
مدنيني اثنني واصابة سبعة اخرين بجروح مختلفة.
وكانت عبوة ناسفة انفجرت ايضا يف نفس اليوم يف منطقة اليوسفية
جنوب بغداد مستهدفة عجلة تقل مجموعة من الحشد العشائري
اسفرت عن مقتل واصابة ستة من الحشد.
 2015/12/27مقتل واصابة ستة مدنيني بانفجار ناسفة يف النهروان :أفاد
مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق يف
منطقة النهراون جنوب شرقي العاصمة اسفر انفجارها عن مقتل مدني
واصابة خمسة اخرين بجروح مختلفة.
 2015/12/29مقتل مدنيني اثنني بهجومني منفصلني شرقي بغداد :افاد
مصدر يف الشرطة بأن مدنيني اثنني قتلو بهجومني منفصلني شرقي
بغداد.
وقال املصدر إن مسلحني مجهولني أطلقوا النار من أسلحة بحوزتهم
باتجاه مدني يف مدينة الصدر شرقي بغداد،فيما تكرر حادث شبيه يف
منطقة النعريية ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد اسفر عن
مقتل شخص اخر.
 2015/12/29مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
الشعب شمال شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة
انفجرت قرب سوق الـ 4000بمنطقة الشعب شمال شرقي العاصمة بغداد،
ما أسفرت عن مقتل شخص ،واصابة ثمانية آخرين.
 2015/12/29مقتل وإصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف حي
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العامل جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن “عبوة ناسفة
انفجرت قرب سوق شعبية يف منطقة حي العامل جنوب غربي بغداد،
مما أسفرت عن مقتل شخص ،وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2015/12/29مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوب
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية أن “عبوة ناسفة انفجرت
قرب محال تجارية بمنطقة سويب ،جنوب غربي بغداد ،اسفرت عن
مقتل شخص واصابة ثمانية آخرين.
 2015/12/30مقتل واصابة  7اشخاص بتفجري جنوبي بغداد :قال مصدر
امني ان انفجار تم بعبوة ناسفة ،مزروعة على جانب الطريق قرب
سوق شعبي يف املحمودية اسفر عن مقتل شخص واصابة  6آخرين
بجروح فضال عن الحاق اضرار مادية بعدد من املحال القريبة.
 2016/1/1مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري جنوب غربي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية ،إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من
محال تجارية يف منطقة الدوانم ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت عن
مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/2مقتل واصابة تسعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
العبيدي شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة
ناسفة انفجرت بالقرب من مقهى شعبي ،يف حي البتول بمنطقة
العبيدي ،شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة سبعة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/3مقتل واصابة  5مدنيني بهجوم مسلح جنوب ناحية كنعان :قال
مصدر امني يف محافظة دياىل أن”ارهابني هاجموا قرية الصكوك الواقعة
جنوب ناحية كنعان ما أسفر الهجوم عن مقتل اثنني من املدنيني

131

الشيعة يف مواجهة العنف ()4
وأصيب ثالثة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/3مقتل واصابة تسعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة يف سبع البور:
أفاد مصدر امني ان”عبوة ناسفة كانت موضوعة يف منطقة سبع البور
شمالي بغداد اسفر انفجارها عن مقتل مدنيني اثنني واصابة سبعة
اخرين بجروح مختلفة.
 2016/1/3مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري باص يف منطقة شارع
الشيخ عمر وسط بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن “عبوة
الصقة كانت مثبتة أسفل سيارة باص نوع (كوسرت) انفجرت يف منطقة
شارع الشيخ عمر باتجاه مرآب النهضة ،وسط بغداد ،مما أسفرت عن
مقتل احد ركابها وإصابة ثمانية آخرين بينهم السائق بجروح متفاوتة
وإلحاق أضرار مادية بالسيارة.
 2016/1/3مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري جنوب شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن “عبوة ناسفة انفجرت قرب مطعم
للمأكوالت الشعبية يف الحي الصناعي بمنطقة جسر دياىل الجديد،
جنوب شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/3مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف حي الرتاث
جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن “عبوة
ناسفة انفجرت قرب محال تجارية يف منطقة حي الرتاث ،جنوبي غرب
بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة خمسة آخرين بجروح
متفاوتة.
 2016/1/4مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري وسط بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية العراقية ،بأن سبعة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
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بانفجار عبوة ناسفة ،وسط بغداد.
وأضاف املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال صناعية يف
منطقة السباع ،وسط بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة
ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/4مقتل مدنيني وجرح  5اخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي
بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من معرض
لبيع السيارات يف منطقة الخالصة قرب حي الوحدة جنوبي بغداد ،ما
ادى اىل مقتل مدنيني اثنني وجرح  5اخرين.
 2016/1/4مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الشعلة
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن “عبوة ناسفة انفجرت
قرب محال تجارية ،يف منطقة الشعلة غربي بغداد ،مما اسفرت عن
مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.
 2016/1/5مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف كمب
سارة وسط بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية ،إن عبوة ناسفة
انفجرت ،بالقرب من مقهى شعبي يف منطقة كمب سارة ،وسط بغداد،
مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/6مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري شرقي بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية العراقية إن “عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق شعبية
يف حي البتول بمنطقة العبيدي ،شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخص وإصابة ستة اخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/9مقتل مدني واصابة سبعة اخرين بانفجار عبوة ناسفة يف
التاجي :ذكر مصدر أمني ان “مدنياً قتل واصيب سبعة اخرون بجروح
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مختلفة بانفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق يف الحي
الصناعي بمنطقة التاجي شمال بغداد.
 2016/1/10مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
السويب :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن “عبوة ناسفة انفجرت
قرب علوة لبيع األغنام يف منطقة سويب ،جنوب غربي بغداد ،مما
أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية إن “عبوة ناسفة انفجرت يف منطقة حسينية
الراشدية مما أسفر عن مقتلشخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح
متفاوتة.
 2016/1/10مقتل وإصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شرق بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إنعبوة ناسفة انفجرت قرب محال
تجارية يف حي النعريية يف بغداد الجديدة ،شرقي العاصمة ،مما أسفر
عن مقتلشخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/10مقتل واصابة  6مدنيني بتفجري بعبوة ناسفة جنوبي بغداد :قال
مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت قرب أفران للصمون يف منطقة
الوردية التابعة لقضاء املدائن جنوبي بغداد مما اسفر عن مقتل مدني
واصابة  5اخرين.
 2016/1/11مقتل وجرح العشرات يف تفجري مزدوج وسط املقدادية :اسفر
تفجري ارهابي مزودوج يف منطقة املقدادية احد اقضية محافظة دياىل عن
مقتل اكثر من  30مدنيا وجرح .50
وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية اعتداء املقدادية اإلرهابي نفذ بتفجري
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انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وتفجري سيارة مفخخة ،واستهدف االعتداء
“مقهى شعبياً وسط مدينة املقدادية.
 2016/1/11قتلى يف انفجار سيارة مفخخة واشتباكات مع مسلحني بمركز
تسوق يف بغداد :أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية بمقتل  18شخصا
وإصابة العشرات يف انفجار سيارة مفخخة واشتباكات بني قوات األمن
ومسلحني حاولوا احتجاز رهائن يف مركز للتسوق بمنطقة بغداد
الجديدة شرقي بغداد.
وأفاد مسؤولون بأن عددا من املسلحني اقتحموا مقر املركز التجاري
واحتجزوا عشرات الرهائن قبل أن تقتحم القوات الخاصة البناية.
 2016/1/12مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الدورة
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخليةإن عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من سوق شعبية يف منطقة الدورة ،جنوبي العاصمة بغداد ،مما
اسفرت عن مقتلشخصني وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/12مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الغزالية
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة
انفجرت يف شارع الضغط بمنطقة الغزالية ،غربي بغداد ،مما اسفر عن
مقتل شخص واصابة ستة آخرين.
 2016/1/14مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف البياع:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن “عبوة ناسفة انفجرت قرب
املعارض بمنطقة البياع جنوبي غرب بغداد ،مما أسفر عن مقتل
شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/15مقتل موظف يف وزارة املالية وإصابة زوجته وابنته بتفجري :أفاد
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مصدر يف وزارة الداخلية إن “عبوة الصقة موضوعة أسفل سيارة مدنية
يستقلها موظف يف وزارة املالية انفجرت خالل مرورها يف منطقة حي
البنوك ،شمالي بغداد ،مما أسفر عن مقتله يف الحال وإصابة زوجته
وابنته بجروح متفاوتة.
 2016/1/15مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
االسكان :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن “عبوة ناسفة انفجرت عدد
من املحال التجارية يف منطقة اإلسكان ،غربي بغداد ،مما أسفر عن
مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/16مقتل واصابة ثمانية مدنيني بانفجار عبوة ناسفة شمالي
بغداد :أفاد مصدر امني ان “عبوة ناسفة كانت موضوعة يف منطقة
سبع البور اسفر انفجارها عن مقتلمدني واصابة سبعة أخرين بجروح
مختلفة.
 2016/1/16مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف املدائن:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت قرب مقهى شعبي
يف منطقة الجعارة التابعة لقضاء املدائن ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن
مقتلشخصني وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/17مقتل واصابة تسعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة يف املحمودية:
ذكر مصدر امني ان “عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب سوق شعبي
بمنطقة املحمودية ،اسفر انفجارها عن مقتل مدني واصابة ثمانية
اخرين بجروح.
 2016/1/17اصابة ثالثة مدنيني بانفجار ناسفة جنوبي بغداد :أفاد مصدر
يف الشرطة إن “عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق يف منطقة
املحمودية انفجرت ما أسفر عن اصابة ثالثة مدنيني بجروح.
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 2016/1/17مقتل وإصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف حي
الفرات :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من سوق شعبية يف منطقة حي الفرات ،جنوب غربي بغداد،
مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/19مقتل واصابة خمسة من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة شمالي
بغداد :قال مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب
الطريق يف منطفة الطارمية شمالي العاصمة انفجرت مستهدفة
دورية للشرطة اسفرت عن مقتل شرطي واصابة اربعة اخرين بجروح
مختلفة.
 2016/1/19مقتل وإصابة ثمانية مدنيني بانفجار عبوة ناسفة يف الدورة:
ذكر مصدر امني إن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من علوة لبيع
الخضار ،بمنطقة هور رجب التابعة إىل الدورة ،اسفر انفجارها عن مقتل
مدنيني اثنني ،وإصابة ستة آخرين.
 2016/1/20إحباط محاولة الستهداف كربالء والعتبات الدينية :كشفت
مصادر امنية عن احباط مخطط الستهداف مدينة كربالء بعد ان تم
القبض على مجموعة من ارهابيي داعش بحوزتهم احزمة ناسفة
وعبوات ناسفة.
 2016/1/20مقتل وإصابة سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
العبيدي شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن “عبوة ناسفة
انفجرت قرب سوق شعبية يف منطقة العبيدي ،شرقي بغداد ،مما
أسفرت عن مقتلشخصني وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/20مقتل وإصابة ثالثة موظفني بوزارة العدل بهجوم مسلح شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن ارهابيني اطلقوا النار من اسلحة
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رشاشة باتجاه سيارة مدنية يستقلها ثالثة موظفني بوزارة العدل لدى
مرورها يف قضاء الطارمية ،شمالي بغداد ،مما اسفر عن مقتألحدهم
وإصابة اآلخرين بجروح متفاوتة.
 2016-1/20مقتل وإصابة خمسة موظفني بالكهرباء بانفجار عبوة ناسفة
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت
مستهدفة مفرزة لصيانة الكهرباء تابعة لقطاع الرشيد أثناء اعمال
صيانة يف منطقة السيافية قرية العبيد ،جنوبي بغداد ،مما اسفرت عن
مقتألحد افراد املفرزة وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/20مقتل وإصابة سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
العبيدي شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية ،إن عبوة ناسفة
انفجرت قرب سوق شعبية يف منطقة العبيدي ،شرقي بغداد ،مما
أسفرت عن مقتلشخصني وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/21مقتل وإصابة عشرة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف التاجي
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من محال لبيع املواد الغذائية يف قرية الحماميات
التابعة لقضاء التاجي ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل ثالثة
أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/21مقتل وإصابة ثالثة موظفني بالتجارة بهجوم مسلح يف منطقة
صدر القناة شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن
ارهابيني اطلقوا النار من أسلحة رشاشة باتجاه سيارة مدنية يستقلها
ثالثة موظفني بوزارة التجارة لدى مرورها يف منطقة صدر القناة ،شمالي
بغداد ،مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اآلخرين بجروح متفاوتة.
مقتل وإصابة سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف االمني الثانية

138

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من محال تجارية يف منطقة األمني الثانية ،شرقي
بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح
متفاوتة.
 2016/1/22مقتل مدني واصابة سبعة اخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوب
غربي بغداد :افاد مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب
من مرآب للسيارات يف حي الدوانم بمنطقة سويب جنوب غربي
بغداد اسفر انفجارها عن مقتل مدني واصابة سبعة اخرين بجروح
مختلفة.
 2016/1/23مقتل وجرح  13مدنيا بانفجار عبوتني ناسفتني جنوبي
وشرقي بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت قرب معارض
بيع وشراء السيارات بمنطقة النهروان جنوبي بغداد ما ادى اىل مقتل
مدني وجرح واصابة خمسة آخرين بجروح.
واضاف ان عبوة ناسفة اخرى انفجرت يف منطقة الفضيلية شرقي بغداد
كانت موضوعة قرب محل تجاري،ما اسفر عن إصابة سبعة اشخاص.
 2016/1/24إحراق “مقام اإلمام الحسن” يف كركوك شمال العراق :قال مدير
ناحية ليالن محمد ويس إن مجهولني أقدموا على حرق مرقد اإلمام
الحسن الواقع يف ناحية ليالن ،ما تسبب بإلحاق أضرار مادية يف املزار
الديني ،أفضت عن حرق عدد من الكتب الدينية يف املقام ،الذي يزوره
آالف املسلمني من السنة والشيعة.
ويقع مقام “اإلمام الحسن” وهو مزار شيعي ،يف ناحية ليالن جنوب
شرقي كركوك ،التي تضم ثالث قوميات (العرب ،والكرد ،والرتكمان).
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 2016/1/24مقتل واصابة ثمانية اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
الشعب شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة
انفجرت قرب سوق شعبية يف منطقة الشعب شمالي بغداد ،مما
أسفرت عن مقتلشخصني وإصابة ستة آخرين.
 2016/1/24مقتل وإصابة ثالثة أشخاص بهجوم مسلح شرقي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية إن مسلحني مجهولني يستقلون سيارة حديثة
فتحوا النار من أسلحة كاتمة باتجاه سيارة يستقلها ثالثة أشخاص
يمتلكون معرضاً لبيع السيارات ،يف شارع القناة ،شرقي بغداد ،مما أسفر
عن مقتل اثنني منهم وإصابة الثالث.
 2016/1/24مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف اليوسفية
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت
قرب سوق شعبية يف ناحية اليوسفية ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن
مقتلشخص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/24مقتل واصابة ستة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف البياع
جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت
قرب املعارض يف منطقة البياع جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت عن
مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/26مقتل وإصابة تسعة مدنيني شيعة بانفجار عبوة ناسفة يف
التاجي شمالي بغداد :قتل وأصيب تسعة مدنيني اثر انفجار عبوة
ناسفة بمنطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.
وذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب محل تجاري،
بمنطقة الحماميات يف التاجي ،أسفر انفجارها عن مقتل مدنيني اثنني
وإصابة سبعة آخرين.
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 2016/1/27اصابة اربعة اشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة وسط بغداد:
اصيب اربعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة بغداد.
وذكر مصدر أمني ان عبوة ناسفة انفجرت قرب مطعم شعبي بمنطقة
الشيخ عمر اسفرت عن اصابة اربعة اشخاص بجروح.
 2016/1/28مقتل واصابة ثمانية اشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة
يف حي الجهاد غربي بغداد :أفاد مصدر امني مطلع ،إن عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من محال تجارية يف منطقة حي الجهاد غربي بغداد،
مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/29مقتل وإصابة عشرة أشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة
يف حي الرتاث جنوبي بغداد :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة
انفجرت قرب مقهى شعبي يف منطقة الرتاث ،جنوبي بغداد ،مما أسفر
عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/1/29مقتل وإصابة ثمانية أشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة يف
حسينية الراشدية :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت
قرب عدد من املحال التجارية يف منطقة حسينية الراشدية ،شمالي
بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة ستة آخرين بجروح
متفاوتة جميعهم من الشيعة.
 2016/1/30مقتل واصابة ثمانية مدنيني شيعة بانفجار عبوة ناسفة جنوب
بغداد :قتل واصيب ثمانية مدنيني بانفجار عبوة ناسفة جنوب العاصمة
بغداد.
وأفاد مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت كانت موضوعة بالقرب من
سوق شعبي يف قضاء املحمودية جنوب العاصمة اسفرت عن مقتل
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مدني واصابة سبعة اخرين بجروح مختلفة جميعهم من الشيعة.
 2016/1/30مقتل واصابة  7مدنيني بتفجري ارهابي جنوبي بغداد :قتل
واصيب  7مدنيني شيعة بتفجري ارهابي بعبوة ناسفة استهدفت محاال
تجارية جنوبي بغداد.
وقال مصدر امني ،ان عبوة ناسفة استهدف محاال تجارية يف منطقة
العريفية التابعة لجسر دياىل جنوبي بغداد.
 2016/1/30مقتل واصابة  11شيعيا بانفجار عبوة ناسفة يف الزعفرانية
جنوبي شرق بغداد :افاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة ،انفجرت
قرب مقهى شعبي يف منطقة الزعفرانية ،جنوبي بغداد ،مما اسفر عن
مقتل شخصني ،واصابة تسعة اخرين جميعهم من الشيعة.
 2016/1/31مقتل وإصابة 11شيعيا بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة سبع
البور شمالي بغداد :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت،
بالقرب من سوق شعبية يف منطقة سبع البور ،شمالي بغداد ،مما
أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة
جميعهم من الشيعة.
 2016/1/31مقتل وإصابة سبعة أشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة يف
بغداد الجديدة شرقي بغداد :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من محال تجارية يف منطقة بغداد الجديدة ،شرقي
بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح
متفاوتة.
 2016/2/1مقتل وإصابة عشرة أشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة يف
ابودشري جنوبي بغداد :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت
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بالقرب من علوة الرشيد لبيع الفواكه والخضر يف حي ابو دشري التابع
ملنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة جميعهم من الشيعة.
 2016/2/1مقتل وإصابة ستة أشخاص شيعة بتفجري شمالي بغداد:
أفاد مصدر امني مطلع إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مطعم
للمأكوالت الشعبية يف منطقة الحسينية ،شمالي بغداد ،مما أسفر عن
مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة جميعهم من
الشيعة.
 2016/2/2مقتل واصابة  11شيعيا بانفجار عبوة ناسفة يف املدائن جنوبي
بغداد :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من
مقهى شعبي يف قضاء املدائن جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل
شخصني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة جميعهم من الشيعة.
 2016/2/2مقتل واصابة ثمانية اشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة يف
الشعب شمالي بغداد :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من محال تجارية يف منطقة الشعب شمالي بغداد ،مما أسفر
عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة جميعهم من
الشيعة.
 2016/2/3مقتل وإصابة ثمانية أشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة
وسط بغداد :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب
من مطعم للمأكوالت الشعبية يف منطقة السباع ،وسط بغداد ،مما
أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة
جميعهم من الشيعة.
 2016/2/3مقتل مدنيني اثنني واصابة ثمانية اخرين بانفجار عبوة
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شمالي بغداد :قتل مدنيان واصيب ثمانية اخرون من الشيعة بانفجار
عبوة ناسفة قرب سوق شعبي يف الطارمية شمالي بغداد.
 2016/2/4مقتل وإصابة عشرة أشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة
جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من محال تجارية يف منطقة النهروان ،جنوب شرقي بغداد،
مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة
جميعهم من الشيعة.
 2016/2/4مقتل وإصابة سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف البياع
جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من مطعم للمأكوالت الشعبية يف منطقة البياع ،جنوب غربي
بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح
متفاوتة جميعهم من الشيعة.
 2016/2/5مقتل وإصابة تسعة أشخاص شيعة بانفجار شمالي بغداد :أفاد
مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شالل يف
منطقة الشعب ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
سبعة آخرين بجروح متفاوتة جميعهم من الشيعة.
 2016/2/5اصابة  5اشخاص شيعة بجروح بانفجار عبوة ناسفة يف بغداد:
ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت قرب احد االسواق الشعبية
يف منطقة الرتاث جنوبي بغداد  ،ما اسفر عن اصابة  5اشخاص من
الشيعة بجروح.
 2016/2/5مقتل واصابة تسعة اشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة يف
منطقة الحسينية :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت قرب
محال تجارية يف منطقة الحسينية ،شمالي بغداد ،مما اسفر عن مقتل
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شخص واصابة ثمانية اخرين من الشيعة.
 2016/2/5مقتل واصابة ستة اشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة يف
حي الوحدة :أفاد مصدر امني مطلع ،إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب كراج
للسيارات يف منطقة حي الوحدة ،جنوبي بغداد ،مما اسفر عن مقتل
شخص واصابة خمسة من الشيعة.
 2016/2/6مقتل وإصابة  11شيعيا بانفجار عبوة ناسفة يف النهروان :أفاد
مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية
يف منطقة النهروان ،جنوبي شرق بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني
وإصابة تسعة من الشيعة بجروح متفاوتة.
 2016/2/6مقتل وإصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الشعب:
أفاد مصدر امني مطلع إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال
تجارية يف منطقة الشعلة ،شمالي غرب بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخص وإصابة خمسة آخرين من الشيعة بجروح متفاوتة.
 2016/2/7مقتل واصابة عشرة اشخاص شيعة بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة الرشيد
لبيع الفواكه والخضراوات يف حي ابو دشري التابع ملنطقة الدورة ،جنوبي
بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة ثمانية من الشيعة بجروح
متفاوتة.
 2016/2/7مقتل شيعي وإصابة “ ”5آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوب
غربي بغداد :ذكر مصدر أمني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب احد
املحال التجارية انفجرت ما اسفر عن مقتل مواطن وجرح  5من الشيعة
بجروح مختلفة يف منطقة حي الفرات جنوب غرب بغداد.

145

الشيعة يف مواجهة العنف ()4
 2016/2/10اصابة  4من الشيعة بتفجري عبوة ناسفة قرب معارض البياع:
قال مصدر امني ان “تفجري اسفر عن اصابة  4من الشيعة بجروح،
إضافة إىل وقوع خسائر مادية يف املباني املجاورة يف منطقة البياع جنوبي
بغداد.
 2016/2/10انفجار سيارة مفخخة تسفر عن اصابة سبعة أشخاص شيعة
يف كركوك :ذكر مصدر أمني ان سيارة ملغومة انفجرت يف حي [واحد
حزيران] ،بمدينة كركوك قرب جامع وحسينية االعظم ،ما اسفرت
عن اصابة  7اشخاص من الشيعة بجروح متفاوتة ،فضال عن الحاق
خسائر مادية يف املحال القريبة من مكان االنفجار.
 2016/2/12مقتل وإصابة تسعة من الشيعة بانفجار عبوة ناسفة قرب
سوق شمالي بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت مزروعة
بالقرب من سوق شعبي بمنطقة الراشدية ،أسفر انفجارها عن مقتل
شيعي وإصابة ثمانية.
 2016/2/12اصابة خمسة أشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة يف حي
العامل :ذكر مصدر أمني ان عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية
أسفرت عن اصابة خمسة أشخاص من الشيعة بجروح.
 2016/2/13مقتل وإصابة تسعة أشخاص من الشيعة بانفجار عبوة ناسفة
جنوبي بغداد :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب
من سوق شعبية يف قضاء املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن
مقتل شخصني وإصابة سبعة من الشيعة بجروح متفاوتة.
 2016/2/13مقتل وإصابة ستة أشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة
جنوبي غرب بغداد :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من محال تجارية يف منطقة حي الشهداء ،جنوبي غرب بغداد،
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مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة من الشيعة بجروح
متفاوتة.
 2016/2/13مقتل وإصابة ثمانية أشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة
جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من محال تجارية يف منطقة حي الفرات ،جنوب غربي بغداد،
مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة من الشيعة بجروح متفاوتة.
 2016/2/13مقتل واصابة ثمانية اشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة يف
منطقة العبيدي :افاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب
محال تجارية يف منطقة العبيدي ،شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل
شخصني واصابة ستة من الشيعة بجروح متفاوتة.
 2016/2/15مقتل واصابة ستة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد:
أفاد مصدر امني مطلع ،إن عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية،
يف منطقة الطوبجي ،غربي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة
خمسة من الشيعة.
 2016/2/16مقتل وإصابة عشرة أشخاصلشيعة من بانفجار عبوة ناسفة يف
اليوسفية :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من
سوق شعبية يف ناحية اليوسفية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخص وإصابة تسعة من الشيعة بجروح متفاوتة.
 2016/2/17مقتل وإصابة تسعة أشخاص شيعة بانفجار عبوة ناسفة يف
البياع :افاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من
محال تجارية يف منطقة البياع ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت عن
مقتل شخصني وإصابة سبعة من الشيعة بجروح متفاوتة.

147

الشيعة يف مواجهة العنف ()4
 2016/2/17مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري باص جنوبي بغداد:
أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة باصاً نوع
(كيا) أثناء مروره يف قرية باوي التابعة اىل قضاء املدائن جنوبي بغداد،
مما أسفرت عن مقتل ثالثة أشخاص من الشيعة بينهم السائق
وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/2/18إصابة سبعة من الشيعة بانفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد:
ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت كانت مزروعة على جانب
الطريق ،يف قرية عبداهلل بمنطقة املحمودية اسفرت عن اصابة سبعة
اشخاص شيعة بجروح.
 2016/2/19مقتل اثنني واصابة ثالثة من الشيعة بهجوم مسلح يف املدائن:
أفاد املصدر ان “ارهابيني قامو باطالق النار قرب مزارع اسماك على
اعمال يف البحريات يف قرية السطيح بقضاء املدائن ما اسفر عن مقتل
اثنني من الشيعة واصابة ثالثة اخرين بجروح مختلفة.
 2016/2/20مقتل وإصابة سبعة من الشيعة بانفجار عبوة ناسفة جنوبي
بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من علوة
[الرشيد] ،بمنطقة الدورة ،أسفر انفجارها عن مقتل شيعي وإصابة
ستة آخرين.
 2016/2/20مقتل وجرح  7من الشيعة قرب ملعب لكرة القدم جنوبي
بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة موضوعة قرب ملعب شعبي
انفجرت ،مما ادى اىل مقتل شيعي واصابة  6اخرين بجروح مختلفة.
 2016/2/22إصابة ستة من الشيعة بانفجار عبوة ناسفة يف البياع :ذكر
مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من محال تجارية
بمنطقة البياع ،أسفر انفجارها عن إصابة ستة من الشيعة بجروح
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متباينة.
 2016/2/22مقتل وإصابة سبعة من الشيعة بانفجار عبوة ناسفة غربي
بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من علوة
لبيع الخضار ،بمنطقة العامرية ،أسفر انفجارها عن مقتل شيعي وإصابة
سبعة آخرين بجروح.
 2016/2/22اصابة ستة من الشيعة بجروح بانفجار قنبلة يف البياع :ذكر
مصدر امني مطلع ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية
بمنطقة البياع غربي بغداد ،اسفرت عن اصابة ستة من الشيعة بجروح
متباينة.
 2016/2/23مقتل وإصابة  10من الشيعة بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد:
ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب علوة لبيع الخضار،
يف قرية عرب جاسم بمنطقة اليوسفية ،أسفر انفجارها عن مقتل اثنني
من الشيعة وإصابة ثمانية آخرين.
 2016/2/24قتلى وجرحى بانفجار عبوتني ناسفتني يف منطقتي الدوانم
ومشروع الوحدة :أفاد مصدر امني بان عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب
مرآب للسيارات يف منطقة مشروع الوحدة جنوبي بغداد اسفر انفجارها
عن مقتل شيعي واصابة سبعة اخرين بجروح مختلفة.
ويف سياق متصل انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب مولدة
اهلية يف منطقة الدوانم جنوبي غرب بغداد اسفرت عن مقتل صاحب
املولدة واصابة ثالثة مدنيني من املارة جميعهم من الشيعة.
 2016/2/24انفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد تسفر عن مقتل واصابة
ثمانية من الشيعة :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت
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قرب محال تجارية يف منطقة املشتل ،شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل
شيعي واصابة سبعة بجروح متفاوتة.
 2016/2/25انفجار عبوة ناسفة يف منطقة الشعب تسفر عن سقوط قتلى
وجرحى شيعة :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب
من محال تجارية يف منطقة الشعلة ،شمال غربي بغداد ،مما أسفرت
عن مقتل شيعي وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/2/25انفجار عبوة ناسفة يف منطقة جسر دياىل الجديد تسفر عن
سقوط ضحايا :أفاد مصدر امني مطلع إن عبوة ناسفة انفجرت يف
منطقة جسر دياىل الجديد ،جنوب شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخصني وإصابة ستة بجروح متفاوتة جميعهم من الشيعة.
 2016/2/25عشرات القتلى والجرحى بهجوم االنتحاري يف الشعلة :سقط
سبعة قتلى واكثر من ثالثني مواطنا شيعيا جرحى يف عملية انتحارية
ارهابية استهدفت مسجدا شيعيا يف منطقة الشعلة.
وذكر مصدر امني إن انتحاريني يرتديان حزامني ناسفني فجرا
نفسيهما بالتعاقب قرب السياج الخارجي ملسجد الرسول االعظم
صلى اهلل عليه وآله يف منطقة الشعلة.
 2016/2/27مقتل وإصابة  17مدنيا بانفجار عبوتني ناسفتني جنوبي
وغربي بغداد :قتل وأصيب  17مدنيا ،اثر انفجار عبوتني ناسفتني
احدهما بمنطقة بسماية جنوبي العاصمة بغداد ،والثاني بمنطقة ابو
غريب غربي العاصمة.
وذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب محال صناعية،
بمنطقة بسماية أسفر انفجارها عن مقتل مدني وإصابة ستة آخرين.
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وأضاف كما انفجرت عبوة ناسفة قرب سوق شعبي بمنطقة ابو غريب،
ما اسفر عن مقتل مدنيني اثنني ،واصابة ثمانية اخرين.
 2016/2/28مقتل وإصابة عشرة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف
املحمودية جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة
ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف قرية سيد عبد اهلل التابعة
لقضاء املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/2/28عشرات القتلى والجرحى يف تفجري وسط مدينة الصدر :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بان تفجري ارهابي مزدوج يف سوق مريدي
بمدينة الصدر اسفر عن  25قتيال و 71جريحاً.
واضاف املصدر ان عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفحرت
فيما فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه بعد دقائق من االنفجار
االول.
 2016/2/29مقتل مدني واصابة  5اخرين بانفجار عبوة ناسفة شمالي
بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال
تجارية يف منطقة الحماميات يف قضاء التاجي شمالي العاصمة بغداد
اسفرت عن مقتل مدني واصابة  5اخرين بجروح.
 2016/2/29مقتل واصابة  47شخصاً يف تفجري وسط املقدادية :ذكر مصدر
يف الشرطة ان  15قتلوا واصيب  32آخرون اثر تفجري انتحاري استهدف
مجلسا للعزاء يف محافظة دياىل.
واوضح املصدر ان ارهابيا فجر حزامه الناسف يف مجلس العزاء الذي
اقيم يف قضاء املقدادية شمال شرقي دياىل.
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 2016/3/1مقتل وإصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
السويب جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن
عبوة ناسفة انفجرت ،بالقرب من علوة لبيع االغنام يف منطقة سويب،
جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين
بجروح متفاوتة.
 2016/3/2إصابة ثالثة مدنيني بانفجار دراجة مفخخة جنوبي بغداد :افاد
مصدر يف الشرطة إن دراجة نارية مفخخة كانت مركونة على جانب
الطريق انفجرت ،اليوم ،مستهدفة تجمعا للمدنيني بقضاء املدائن
جنوبي بغداد ،ما أدى اىل إصابة ثالثة منهم.
 2016/3/2إصابة أربعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي بغداد:
أصيب أربعة مدنيني بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة يف منطقة حسينية
الراشدية شمالي شرق بغداد.
وذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة حسينية الراشدية شمالي شرق بغداد ،وتسببت بإصابة أربعة
اشخاص.
 2016/3/2مقتل موظف بوزارة االتصاالت وإصابة آخر بانفجار عبوة الصقة
شمالي بغداد :افاد مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت اسفل عجلة
حكومية تابعة لوزراة االتصاالت.
وقال املصدر ان عبوة ناسفة انفجرت اسفل عجلة حكومية تابعة لوزراة
االتصاالت  ،مشريا اىل مقتل شخص واصابة اخر وهما موظفني بالوزراة
كانا داخل العجلة.
 2016/3/5مقتل واصابة ثمانية اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف
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الزعفرانية جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية
إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية بمنطقة الزعفرانية،
جنوب شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/5مقتل اثنني بتفجري سيارتهما يف شارع فلسطني شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة الصقة كانت مثبتة
اسفل عجلة مدنية تعود لصيدالني انفجرت لدى مرورها يف شارع
فلسطني ،شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتله يف الحال واصابة شخص
كان برفقته بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالسيارة.
 2016/3/6عشرات القتلى والجرحى يف تفجري شمالي بابل :اسفر تفجري
شاحنة مفخخة شمالي مدينة الحلة عن مقتل عشرات املدنيني
بينهم نساء واطفال.
وأفاد مصدر طبي يف صحة محافظة بابل بأن الحصيلة النهائية للتفجري
االنتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية يف منطقة اآلثار شمالي
الحلة ،انتهت عند  36قتيال وإصابة  90جريحاً.
 2016/3/6مصرع مدني بانفجار الصقة غربي بغداد :افاد مصدر يف
الشرطة بأن مدنياً قتل بانفجار عبوة الصقة غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة مدنية انفجرت ،لدى
مرورها قرب املحكمة يف قضاء أبو غريب غربي بغداد ،ما أسفر عن
مقتل صاحب العجلة على الفور.
 2016/3/6مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري غربي بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية العراقية ،بأن ثمانية أشخاص سقطوا بني قتيل
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وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة الغزالية ،غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة
سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/7مقتل وإصابة سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الكفاح
وسط بغداد أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من محال تجارية يف منطقة الكفاح ،وسط بغداد ،مما
أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/7مقتل وإصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
الدوانم جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة
انفجرت يف منطقة الدوانم ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/8مقتل وجرح  5اشخاص بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :ذكر
مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب احد املحالت التجارية
يف حي الفرات غربي بغداد ،اسفر انفجارها عن مقتل شخص وجرح
 4اخرين.
 2016/3/8قصف مدينة تازة بالصواريخ الكيمياوية :أكدت مصادر من
داخل مدينة كركوك أن تنظيم داعش أطلق من منطقة قصبة البشري
نحو  42قذيفة معدلة لحمل مواد كيمياوية قاتلة.
وتسببت القذائف بحدوث حاالت اختناق وإغماء يف املناطق التي
سقطت عليها ومنها الحي العسكري وبالقرب من مركز الناحية ،يف
وقت أكدت فيه مصادر من داخل مدينة كركوك أن هناك نحو 45
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إصابة ما بني حالة اختناق وإغماء وجروح نتيجة الهجمات بالقذائف
الصاروخية.
 2016/3/9مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة انفجرت قرب محال
تجارية يف حي ابو دشري التابع ملنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت
عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/9مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
الشيخ عمر وسط بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة
ناسفة انفجرت بالقرب من مطعم للمأكوالت الشعبية يف منطقة
الشيخ عمر ،وسط بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/9مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري يف منطقة اإلسكان
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت
قرب محال تجارية ،يف منطقة االسكان ،غربي بغداد ،ما اسفر عن
مقتل شخص واصابة ستة آخرين.
 2016/3/9مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري يف قضاء املحمودية جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة انفجرت،
ظهر اليوم ،بالقرب من سوق شعبية يف قضاء املحمودية ،جنوبي بغداد،
مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/10مقتل واصابة  12شخصا بينهم شرطة بانفجارين متفرقني
جنوبي بغداد :قتل واصيب  12شخصا بينهم عناصر يف الشرطة بانفجار
عبوتني ناسفتني جنوبي العاصمة بغداد.
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وذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبي يف
قضاء املدائن جنوب شرقي العاصمة اسفر انفجارها عن مقتل مدنيني
اثنني واصابة ستة اخرين بجروح مختلفة.
وأضاف كما انفجرت عبوة ناسفة يف عرب جبور بمنطقة الدورة جنوبي
بغداد استهدفت دورية تابعة للشرطة ما اسفرت عن اصابة اربعة من
افراد الدورية.
 2016/3/10مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الغزالية
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية ،إن عبوة ناسفة
انفجرت قرب محال تجارية يف منطقة الغزالية ،غربي بغداد ،مما أسفر
عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/10مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف االمني
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة
انفجرت قرب مقهى شعبي يف منطقة االمني ،شرقي بغداد ،مما أسفر
عن مقتل شخصني وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/11مقتل وجرح  9اشخاص بانفجار قرب سوق شعبي شمالي
بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق
شعبي يف منطقة التاجي ادى انفجارها اىل مقتل شخص واحد وجرح
 8اخرين.
 2016/3/11مقتل واصابة  5اشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد:
ذكر مصدر امني ان عبوة موضوعة قرب محال تجارية يف منطقة
الوردية جنوبي بغداد ،اسفر انفجارها عن مقتل شخص واحد واصابة
 4بجروح.
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 2016/3/11مدينة تازة تتعرض لهجمات جديدة بصاروخني يحمالن
غازات سامة :اعلن مصدر امني عن تعرض ناحية تازة جنوبي محافظة
كركوك لهجمات جديدة شنها تنظيم داعشاالرهابي بصاروخي
كاتيوشا يحمالن غازات سامة.
وقال إن ناحية تازة تعرضت اىل هجوم عنيف من قبل داعش حيث
أطلق التنظيم اإلرهابي من قصبة البشري صاروخي كاتيوشا يحمالن
غازات سامة على مركز الناحية ،مبينا أن الهجوم لم يسفر عنه
تسجيل أية إصابات.
 2016/3/12مقتل واصابة  8أشخاص بانفجار قرب مقهى شعبي يف
الزعفرانية جنوبي بغداد :ذكر مصدر أمني ان عبوة ناسفة انفجرت
كانت موضوع قرب مقهى شعبي بمنطقة الزعفرانية اسفرت عن
مقتل شخصني واصابة ستة اخرين بجروح.
 2016/3/13مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف
اليوسفية جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن
عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف قرية عرب جاسم
يف ناحية اليوسفية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد
 2016/3/13مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوب
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من محال صناعية يف منطقة بسماية ،جنوب شرقي
بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح
متفاوتة.
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 2016/3/13مقتل وجرح  6اشخاص بانفجار قرب محال تجارية جنوب
غربي بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة موضوعة قرب محال
تجارية يف حي الرتاث جنوب غربي بغداد ادى انفجارها اىل مقتل
شخص واحد واصابة  5اخرين بجروح.
 2016/3/13مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف حي
الرتاث جنوب بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية ،إن عبوة ناسفة
انفجرت قرب محال تجارية يف حي الرتاث ،جنوب بغداد ،مما اسفر عن
مقتل شخص واصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/13مقتل واصابة خمسة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الغزالية
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت قرب
محال تجارية يف منطقة الغزالية ،غربي بغداد ،مما اسفر عن مقتل
شخص واصابة اربعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/15مقتل وإصابة عشرة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف سبع
البور شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة
انفجرت ،بالقرب من سوق شعبية يف منطقة سبع البور ،شمالي بغداد،
مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/16مقتل وإصابة ستة أشخاص بانفجار يف منطقة جسر دياىل
جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة
ناسفة انفجرت ،بالقرب من حي صناعي يف منطقة جسر دياىل ،جنوب
شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين
بجروح متفاوتة.
 2016/3/16مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار يف منطقة االمني الثانية
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة ،انفجرت
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قرب سوق شعبي ،يف منطقة االمني الثانية ،شرقي بغداد ،ما اسفر عن
مقتل شخص واصابة ستة آخرين.
 2016/3/16مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف حي
الفرات غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة،
انفجرت قرب محال تجارية ،يف منطقة حي الفرات ،غربي بغداد ،ما
اسفر عن مقتل شخصني واصابة خمسة آخرين.
 2016/3/17اصابة اربعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة الراشدية
شمال شرقي بغداد :افاد مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة
على جانب الطريق يف منطقة الراشدية شمال شرقي العاصمة بغداد
انفجرت ما اسفر عن اصابة اربعة مدنيني بجروح متفاوتة.
 2016/3/17إصابة أربعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي
بغداد :وذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت يف منطقة الراشدية
شمال شرقي بغداد ،ما اسفر عن إصابة  4مدنيني بجروح.
 2016/3/17مقتل واصابة تسعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف املدائن
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من ملعب شعبي لكرة القدم يف منطقة املدائن،
جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين
بجروح متفاوتة.
 2016/3/17مقتل واصابة  34شخصاً بانفجار استهدف حفل زفاف شرقي
بغداد :ذكر مصدر أمني ان شخصني قتال واصيب  32اخرين بجروح
بانفجار عبوة ناسفة يف حفلة عرس بمنطقة جسر دياىل جنوب شرقي
بغداد.

159

الشيعة يف مواجهة العنف ()4
 2016/3/17تسجيل ثالث حاالت وفاة بسبب القصف الكيماوي على
تازة :أعلن مدير ناحية تازة يف محافظة كركوك عن تسجيل ثالث
حاالت وفاة ألطفال جراء القصف الكيمياوي الذي يشنه تنظيم داعش
االرهابي على ناحية.
 2016/3/19مقتل طفلة رابعة بعد قصف داعش التكفريي لـتازة :أعلن
رئيس لجنة حقوق اإلنسان النيابية ارشد الصالحي عن تسجيل
رابع حالة وفاة لطفلة متأثرة بإصابتها بالغازات السامة التي قصف بها
تنظيم داعش ناحية تازة جنوب محافظة كركوك.
وقال الصالحي إن مستشفى كركوك العام سجل شهد وفاة الطفلة
معصومة شريف التي تبلغ من العمر عشر سنوات ،مبينا أن عدد
الوفيات ارتفع بذلك إىل أربع حاالت.
 2016/3/20مقتل مدني واصابة  14اخرين بانفجارين منفصلني يف بغداد:
ذكر مصدر أمنى ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة الرشيد،
جنوبي العاصمة بغداد مما اسفرت عن مقتل مدني واصابة  5اخرين.
وتابع ان عبوة ناسفة انفجرت يف منطقة الحماميات يف قضاء التاجي
شمالي العاصمة بغداد مما اسفرت عن إصابة  9مدنيني بجروح.
 2016/3/20مقتل واصابة تسعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي
شرق بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب
مطعم شعبي يف حي العريفات بمنطقة جسر دياىل ،جنوبي شرق
بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني واصابة سبعة اخرين.
 2016/3/21مقتل وإصابة خمسة من عناصر الشرطة بتفجري جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة انفجرت،
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مستهدفة دورية للشرطة لدى مرورها يف قرية هورجب التابعة ملنطقة
الدورة ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل احد عناصرها وإصابة اربعة
آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بعجلة الدورية.
 2016/3/21مقتل وإصابة ستة أشخاص بتفجري جنوبي غرب بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة انفجرت ،بالقرب من
علوة لبيع االغنام يف منطقة سويب ،جنوبي غرب بغداد ،مما أسفر عن
مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار
مادية بعجلة الدورية.
 2016/3/21مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الكريعات
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من محال تجارية بمنطقة الكريعات ،شمالي بغداد،
مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/22مقتل واصابة تسعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة شمالي
بغداد :أفاد مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة قي بسوق
شعبي يف منطقة الطارمية الفالحات اسفر انفجارها عن مقتل مدنيني
اثنني واصابة سبعة اخرين بجروح مختلفة.
 2016/3/23مقتل وإصابة أربعة أشخاص بينهم عنصر بالشرطة بتفجري
سيارتهم شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة
الصقة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية تعود ألحد عناصر الشرطة
االتحادية انفجرت لدى مرورها يف منطقة الحسينية ،شمالي بغداد،
مما أسفرت عن مقتله يف الحال وإصابة ثالثة اشخاص كانوا برفقته
بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالسيارة.
 2016/3/23مقتل واصابة ثمانية اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
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االمني شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة
ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية ،بمنطقة االمني ،شرقي بغداد ،مما
أسفرت عن مقتل شخصني واصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/24مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من محال تجارية يف منطقة املشروع بناحية الوحدة ،جنوبي
بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح
متفاوتة.
 2016/3/24مقتل وإصابة خمسة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة وسط
بغداد أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة انفجرت ،يف
السباع ،وسط بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اربعة آخرين
بجروح متفاوتة.
 2016/3/24مقتل واصابة ستة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف البياع
جنوب غربي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من معارض بيع السيارات يف منطقة البياع ،جنوبي
غرب بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخص واصابة خمسة آخرين بجروح
متفاوتة.
انتهاء حصيلة تفجري شمال بابل عند  30شهيدا و 95جريحاً
 2016/3/25مقتل واصابة العشرات شمال بابل :افادت مصادر طبية يف
محافظة بابل بسقوط اكثر من ثالثني قتيال وتسعني جريحا يف تفجري
استهدف ملعبا شعبيا يف ناحية االسكندرية شمال مدينة الحلة.
 2016/3/25مقتل وإصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف حي
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الفرات غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة
انفجرت قرب مستوصف صحي يف منطقة حي الفرات ،غربي بغداد،
مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/26مقتل وإصابة سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف البياع
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة
انفجرت قرب مطعم للمأكوالت الشعبية بالحي الصناعي يف منطقة
البياع ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل صاحب املطعم وإصابة ستة
اشخاص كانوا بداخله بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية باملطعم.
 2016/3/28مقتل وجرح  6اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الزعفرانبة
جنوب شرقي بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة
قرب احد املحال التجارية يف منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد
أدى انفجارها اىل مقتل مواطن واصابة خمسة اخرين.
 2016/3/29مقتل وإصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي
غرب بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة
انفجرت قرب محالت تجارية يف منطقة الطوبجي،شمالي غرب بغداد
مما أسفرت عن مقتل شخص واصابة خمسة اخرين بجروح متفاوتة.
 2016/3/30أنفجار عبوة ناسفة يف قضاء املدائن :أفاد مصدر يف وزارة
الداخلية ، ،بأن سبعة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة
ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت يف منطقة الجعارة التابعة لقضاء
املدائن ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة
آخرين بجروح متفاوتة.
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 2016/3/30مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري باص شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل سيارة
نوع (كيا باص) انفجرت لدى مرورها يف منطقة املشتل ،شرقي بغداد،
مما اسفر عن مقتل شخص واصابة ستة من ركابها بجروح متفاوتة
وإلحاق اضرار مادية بالباص.
 2016/4/1مقتل مدني واصابة ستة اخرين بانفجار ناسفة يف املدائن :أفاد
مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب بحريات االسماك
على طريق سطيح يف قضاء املدائن اسفر انفجارها عن مقتل مدني
واصابة ستة اخرين بجروح مختلفة.
 2016/4/2مقتل مدني واصابة  5اخرين بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد:
ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة لبيع الخضار
يف منطقة العامرية ،ما اسفرت عن مقتل مدني واصابة  5اخرين بجروح
 2016/4/2مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزراة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت قرب قاعة
لاللعاب االلكرتونية ،يف منطقة الوردية ،جنوبي بغداد ،مما اسفر عن
مقتل شخصني واصابة خمسة آخرين.
 2016/4/4عشرات القتلى والجرحى يف تفجري جنوب العراق :اعلنت دائرة
الصحة يف محافظة ذي قار أن حصيلة تفجري انتحاري بحزام ناسف
استهدف تجمعا للحشد الشعبي داخل مطعم للماكوالت ،جنوب
الناصرية انتهت عند  28قتيال وجريحاً غالبيتهم من الحش.
 2016/4/4مقتل وإصابة ثمانية أشخاص يف تفجري وسط البصرة :أفاد
مصدر أمني يف محافظة البصرة إن تفجري انتحاري بسيارة مفخخة
يف شارع الوفود ،وسط البصرة اسفر عن سقوط أربعة قتلى وأربعة
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جرحى ،مرجحاً ارتفاع الحصيلة بسبب شدة التفجري.
 2016-4-5مقتل واصابة ثمانية مدنيني بانفجار عبوة ناسفة يف املحمودية:
أفاد مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبي
يف قضاء املحمودية جنوب العاصمة اسفر انفجارها عن مقتل مدني
واصابة سبعة اخرين بجروح مختلفة.
 2016-4-5مقتل واصابة تسعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الشعلة
شمال غربي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة
ناسفة انفجرت قرب محال تجارية يف منطقة الشعلة شمال غربي
بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخص واصابة سبعة آخرين بجروح
متفاوتة.
 2016/4/6مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
حي الوحدة جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن
عبوة ناسفة انفجرت قرب مرآب للسيارات يف منطقة حي الوحدة،
جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين
بجروح متفاوتة.
 2016/4/6مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف البياع
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة
انفجرت قرب محال تجارية بمنطقة قتلى البياع ،جنوبي بغداد ،مما
أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/4/6مقتل اب واصابة نجليه بتفجري سيارتهم شمال شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل سيارة
مدنية انفجرت لدى مرورها يف منطقة االعظمية ،شمال شرقي بغداد،
مما أسفر عن مقتل يف االب واصابة نجليه كانوا داخل السيارة.
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 2016/4/6إصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة يف حي االمني شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة إن عبوة ناسفة انفجرت يف منطقة األمني،
ما اسفر عن اصابة ثالثة مدنيني بجروح مختلفة.
 2016/4/8مقتل واصابة تسعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف البياع
جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة
ناسفة انفجرت بالقرب من مقهى شعبي يف منطقة البياع ،جنوب
غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة سبعة آخرين
بجروح متفاوتة.
 2016/4/11مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوب
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من محال تجارية يف قرية الكرغولية التابعة ملنطقة
النهروان ،جنوب شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني واصابة
خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/4/11أنفجار ناسفة يف الزعفرانية ببغداد :أفاد مصدر أمني يف وزارة
الداخلية بأن ثمانية أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة
ناسفة قرب محال تجارية ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف شارع
املعهد بمنطقة الزعفرانية ،جنوب شرقي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل
شخص واصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/4/11مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوب
شرقي بغداد :أفاد مصدر أمني يف وزارة الداخلية أن عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من محال تجارية يف شارع املعهد بمنطقة الزعفرانية،
جنوب شرقي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخص واصابة سبعة
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آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/4/11مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوب
شرقي بغداد :أفاد مصدر أمني يف وزارة الداخلية أن عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من محال تجارية يف شارع املعهد بمنطقة الزعفرانية،
جنوب شرقي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخص واصابة سبعة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/4/11مقتل وإصابة  11شخصاً بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية ، ،إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من
سوق شعبية يف منطقة حي البكرية غربي بغداد ،مما أسفرت عن
مقتل شخصني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/4/11اصابة اربعة اشخاص بسقوط قذيفة هاون شمال غربي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية ،إن قذيفة هاون سقطت قرب منازل
سكنية يف منطقة جكوك شمال غربي بغداد ،مما اسفر عن اصابة
اربعة اشخاص بجروح متفاوتة.
 2016/4/12مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة يف منطقة العبيدي
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من محال تجارية ،بمنطقة العبيدي شرقي بغداد،
مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة اخرين بجروح متفاوتة.
 2016/4/12مقتل واصابة اربعة من اصحاب معارض السيارات بتفجري
سيارتهم
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة الصقة كانت مثبتة
اسفل عجلة مدنية تعود لصاحب معرض سيارات ،تقل ثالثة من
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اقرانه انفجرت لدى مرورها يف منطقة الحسينية ،شمالي بغداد ،مما
اسفر عن مقتل شخصني واصابة اثنني آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/4/13مقتل واصابة ستة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة وسط بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب
من مطعم شعبي بمنطقة كمب سارة ،وسط بغداد ،مما أسفر عن
مقتل شخصني وإصابة اربعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/4/13مقتل واصابة ستة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية ،إن عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من محال تجارية بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن
مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/4/14مقتل مدني واصابة  5اخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوب
غربي بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من
عبوة لبيع األغنام يف منطقة سويب جنوب غربي العاصمة بغداد ،مما
اسفرت عن مقتل مدني واصابة  5اخرين بجروح.
 2016/4/14مقتل واصابة ثمانية اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الطوبجي
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من محال تجارية بمنطقة الطوبجي ،غربي بغداد،
مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/4/15مقتل واصابة  11شخصاً بينهم شرطة بانفجار عبوتني ناسفتني
يف بغداد :أفاد مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة فرب سوق
شعبي يف منطقة جسر دياىل القديم  -حي العريفية جنوبي شرق
بغداد ،اسفر انفجارها عن اصابة سبعة مدنيني بجروح .
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ويف سياق متصل انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة يف هور رجب
يف منطقة الدور مستهدفة دورية تابعة للشرطة اسفرت عن مقتل
شرطي واصابة ثالثة اخرين بجروح مختلفة .
مقتل واصابة ستة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد
 2016/4/15مقتل واصابة ستة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوب
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية ،إن عبوة ناسفة
انفجرت قرب محال تجارية بمنطقة قتلى البياع ،جنوب غربي بغداد،
مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/4/16مقتل مدني واصابة  5اخرين بأنفجار عبوة ناسفة غربي
بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال
تجارية يف منطقة البكرية مما أدت اىل مقتل مدني واصابة خمسة
اخرين.
 2016/4/16اصابة  4اشخاص بجروح بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد:
ذكر مصدر امني ان  4اشخاص اصيبوا بجروح يف منطقة الصليخ
شمالي بغداد ،بانفجار عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق.
 2016/4/16تفكيك عبوة ناسفة قرب مطعم شعبي يف الزعفرانية :ذكر
مصدر أمني ان العبوة كانت موضوعة قرب مطعم شعبي بمنطقة
الزعفرانية لكن االجهزة االمنية قامت بتفكيكها دون وقوع اضرار
بشرية او مادية.
 2016/4/17مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية ،إن عبوة ناسة انفجرت ،صباح ،
قرب سوق شعبية يف منطقة سبع البور شمالي بغداد ،مما أسفرت عن
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مقتل شخصني وإصابة سبعة آخرين.
 2016/4/19مقتل واصابة  11مدنيا بانفجار عبوتني ناسفتني جنوب غربي
بغداد :أفاد مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب افران يف
حي الري جنوب غربي بغداد اسفر انفجارها عن مقتل مدني واصابة
اربعة اخرين بجروح مختلفة .
ويف سياق متصل انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال
تجارية يف منطقة السيدية يف جنوب غربي بغداد اسفرت عن اصابة
ستة مدنيني بجروح مختلفة .
 2016/4/20مقتل واصابة ستة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف املدائن
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت
يف قرية باوي التابعة لقضاء املدائن ،جنوبي بغداد ،مما اسفر عن مقتل
شخص واصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/4/21مقتل وجرح  8اشخاص بانفجار قرب مقهى شعبي جنوب
شرقي بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة موضوعة قرب مقهى
شعبي بقرية الدرعية بقضاء املدائن جنوب شرقي بغداد ،انفجرت ،مما
ادى اىل مقتل شخص واحد واصابة  7اخرين بجروح.
 2016/4/22مقتل وجرح  8اشخاص بانفجار قرب سوق شعبي غرب
بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة موضوعة قرب سوق شعبي يف
ابي غريب غرب بغداد ،ادى انفجارها اىل مقتل شخص واحد واصابة
 7اخرين بجروح.
عشرات القتلى والجرحى يف تفجري مسجد غرب بغداد :ذكر مصدر
امني ان حصيلة تفجريين ارهابيني نفذا بواسطة انتحاريني اثنني
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على املصلني يف مسجد االمام علي [ع] بمنطقة الرضوانية اسفر عن
 8قتلى و 33جريحا.
 2016/4/23مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة قرب
سوق شالل شمالي شرق بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية
إن عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق شالل يف منطقة الشعب ،شمالي
شرق بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح
متفاوتة.
 2016/4/23مقتل واصابة  24شخصاً بانفجار سيارة ملغومة شمالي بغداد:
ذكر املصدر ان سيارة ملغومة يقودها انتحاري انفجرت قرب السيطرة
املركزية يف مدخل الحسينية اسفرت عن مقتل اربعة اشخاص واصابة
 20اخرين .وأضاف ان حصيلة الضحايا ما زالت أولية.
 2016/4/24مقتل واصابة  12شخصا بانفجار عبوتني ناسفتني يف منطقتني
مختلفتني من بغداد :أفاد مصدر امني انعبوة ناسفة كانت موضوعة
قرب محال تجارية يف منطقة ابو دشري يف الدورة جنوبي بغداد اسفر
انفجارها عن اصابة اربعة مدنيني بجروح مختلفة .
ويف سياق متصل انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق
شعبي يف منطقة املشاهدة يف الطارمية اسفرت عن مقتل مدني واصابة
سبعة اخرين بجروح .
 2016/4/24مقتل وإصابة سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر أمني يف وزارة الداخلية ،إن عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من ملعب شعبي يف منطقة مشروع الوحدة جنوبي بغداد ،مما
أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
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 2016/4/24إصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف الشرطة إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق
يف منطقة أبو دشري جنوبي بغداد انفجرت ما أسفر عن إصابة مدنيني
اثنني بجروح متفاوتة.
 2016/4/25عشرات القتلى والجرحى يف تفجري يضرب بغداد الجديدة :افاد
مصدر يف وزارة الداخلية ،تفجري السيارة املفخخة قرب سينما البيضاء
يف منطقة بغداد الجديدة ،شرقي العاصمة ،اسفر عن سبعة قتلى و31
جريحاً.
 2016/4/27مقتل وإصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
االمني شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة
ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف منطقة األمني ،شرقي
بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح
متفاوتة.
 2016/4/28مقتل وإصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف حي
العامل جنوبي غرب بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بإن
عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف منطقة حي العامل،
جنوبي غرب بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين
بجروح متفاوتة.
 2016/4/28مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الغزالية
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من مطعم للمأكوالت الشعبية يف منطقة الغزالية ،غربي بغداد،
مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/5/30مقتل وإصابة  13مدنياً على األقل بتفجري ارهابي انتحاري
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شمال شرق بعقوبة :أعلن رئيس مجلس قضاء املقدادية بمحافظة
دياىل عدنان التميمي عن مقتل وإصابة  13مدنياً على األقل بتفجري
انتحاري قرب كازينو شبابي وسط القضاء شمال شرق بعقوبة.
 2016/5/30اربعة قتلى و 13جريحا على االقل بانفجار دراجة مفخخة يف
مدينة الصدر :أفاد مصدر أمني بأن اربعة اشخاص قتلوا فيما أصيب
 13آخرون على االقل بانفجار دراجة مفخخة يف مدينة الصدر شرقي
العاصمة بغداد.
 2016/5/30مقتل واصابة  6مدنيني بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
النهروان شرقي بغداد :قتل وأصيب  6مدنيني بانفجار عبوة ناسفة يف
منطقة النهروان شرقي العاصمة بغداد.
وذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال صناعية،
يف منطقة النهروان مما اسفرت عن مقتل مدنيني اثنني واصابة 4
اخرين بجروح.
 2016/5/30مصرع موظف بوزارة التجارة وإصابة نجلة بانفجار الصقة
داخل عجلته :لقي موظف يف وزارة التجارة مصرعه فيما اصيبت نجله
بانفجار عبوة الصقة كانت تقلهم غربي بغداد.
وذكر مصدر امني ان انفجار حصل داخل عجلة مدنية كانت تقل
موظف يف وزارة التجارة ونجله كان ناتج عن وجود عبوة الصقة انفجرت
بداخلها ما أدى اىل مقتل األب وإصابة ابنه بجروح بليغه.
 2016/5/31مقتل واصابة ستة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة يف الراشدية
شمال شرقي بغداد :قتل واصيب ستة مدنيني ال بانفجار عبوة ناسفة
شمال شرقي العاصمة بغداد.
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وذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب معمل االملنيوم
يف منطقة الراشدية شمال شرقي بغداد اسفر انفجارها عن مقتل
مدني واصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة.
 2016/5/31قتلى وجرحى بتفجرييني يف طوزخرماتو :اسفر تفجريان
ارهابيان يف مدينة طوز خرماتو الشيعية عن مقتل اثنني وجرح خمسة
عشر مدنيا.
 2016/6/1مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف اللطيفية
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من سوق شعبية يف ناحية اللطيفية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت
عن مقتل شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/6/1مقتل وإصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الدورة
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بإن عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من محال تجارية يف حي الصحة التابع ملنطقة الدورة ،جنوبي
بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة اربعة آخرين بجروح
متفاوتة.
 2016/6/1مقتل وإصابة عشرة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الطارمية
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بإن عبوة ناسفة
انفجرتبالقرب من محال تجارية يف قضاء الطارمية ،شمالي بغداد ،مما
اسفرت عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/6/3مقتل واصابة ستة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
العبيدي شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة،
انفجرت قرب مطعم شعبي ،يف منطقة العبيدي ،شرقي بغداد ،مما
اسفر عن مقتل شخص واصابة خمسة اخرين.
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 2016/6/4مقتل واصابة  12شخصا بينهم جنود بحزام ناسف يف الطارمية:
قتل واصيب  12شخصا بينهم جنود ال بتفجري انتحاري بحزام ناسف
شمالي العاصمة بغداد.
وذكر مصدر امني ان ارهابيا يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه يف نقطة
تفتيش تابعة للجيش يف منطقة الطارمية شمالي بغداد اسفر عن
مقتل اثنني واصابة تسعة اخرين من الجيش بينهم ثالثة مدنيني
بجروح مختلفة.
 2016/6/4مقتل وإصابة  12شخصا بانفجار عبوة ناسفة يف املحمودية
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بإن عبوة ناسفة
انفجرت يف قضاء املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما اسفر عن مقتل
شخصني واصابة عشرة اخرين بجروح متفاوتة.
 2016/6/4مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف النعريية
شرقي بغداد :افادمصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت
مساء اليوم قرب محال تجارية ،يف منطقة النعريية ،شرقي بغداد ،ما
اسفر عن مقتل شخص واصابة ستة آخرين.
 2016/6/4مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
الوردية جنوبي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بإن عبوة ناسفة،
انفجرت قرب مطعم شعبي ،يف منطقة الوردية التابعة للمدائن ،جنوبي
بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني واصابة خمسة آخرين.
 2016/6/5مقتل وإصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف الشعب
شمال شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة
انفجرت بالقرب من محال تجارية يف حي البساتني بمنطقة الشعب،
شمال شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة
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آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/6/5مقتل وإصابة عشرة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف ابو
غريب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بإن عبوة
ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف قضاء ابو غريب ،غربي
بغداد ،مما أسفرت عن مقتل ثالثة اشخاص وإصابة سبعة آخرين
بجروح متفاوتة.
 2016/6/6مقتل وإصابة  13شخصاً بانفجار عبوة ناسفة يف الطارمية
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة ناسفة انفجرت
قرب سوق يف منطقة الفالحات يف قضاء الطارمية ،شمالي بغداد ،مما
أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة  11آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/6/6مقتل وإصابة سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة بالقرب
من شورجة البياع جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة
ناسفة انفجرت قرب شورجة البياع ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن
مقتل شخصني وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/6/6مقتل وإصابة ثالثة موظفني يف صحة بغداد بتفجري سيارتهم
غربي العاصمة :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية إن عبوة الصقة موضوعة
أسفل سيارة يستقلها ثالثة من موظفي دائرة صحة بغداد انفجرت
قرب املستوصف الذي يعملون فيه يف منطقة الفرات،غربي بغداد ،مما
أسفرت عن مقتل أحدهم وإصابة اثنني آخرين.
 2016/6/7مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف حي
االمني شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة
ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف منطقة حي األمني،
شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين
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بجروح متفاوتة.
 2016/6/7قتلى والجرحى يف تفجري وسط كربالء املقدسة :اسفر تفجري
سيارة مفخخة وسط كربالء املقدسة عن سقوط  38قتيال وجريحا.
وافاد مصدر يف صحة كربالء بإن الحصيلة النهائية لتفجري السيارة
املفخخة يف منطقة حي املوظفني ،وسط كربالء ،بلغت ثالثة قتلى و35
جريحا.
 2016/6/7مقتل واصابة ثمانية اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
الفضيلية شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية إن عبوة
ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف منطقة الفضيلية ،شرقي
بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة ستة آخرين بجروح
متفاوتة.
 2016/6/7مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة بالقرب
من منطقة سوق شالل بالشعب :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية
بإن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شالل يف منطقة الشعب،
شمال شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/6/8مقتل وإصابة سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف
الزعفرانية جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بإن عبوة
ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية بمنطقة الزعفرانية ،جنوب
شرقي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخصني واصابة خمسة آخرين
بجروح متفاوتة.
 2016/6/8مقتل واصابة ستة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة داخل باص
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شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بإن عبوة الصقة كانت مثبتة
اسفل سيارة نوع ( كيا باص) انفجرت بالقرب من مرآب منطقة املشتل،
شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل السائق واصابة خمسة ركاب كانوا
بداخلها بجروح متفاوتة والحاق أضرار مادية بالسيارة.
 2016/6/8مقتل واصابة سبعة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف ابودشري
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بإن عبوة ناسفة انفجرت
بالقرب من محال تجارية يف حي ابو دشري التابع ملنطقة الدورة ،جنوبي
بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني واصابة خمسة آخرين بجروح
متفاوتة.
 2016/6/9مقتل  12شخصاً واصابة  49اخرين حصلية تفجري بغداد الجديدة:
اعلنت وزارة الصحة عن مقتل  12مدنيا واصابة  49اخرين بتفجري ضرب
منطقة بغداد الجديدة.
وكانت سيارة ملغومة انفجرت صباح اليوم قرب السينما البيضاء
بمنطقة بغداد الجديدة جنوب شرقي العاصمة.
 2016/6/9مقتل واصابة ستة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
الكمالية شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية ،بإن عبوة ناسفة
انفجرت قرب معامل إلنتاج (الكاشي) يف منطقة الكمالية شرقي بغداد،
مما اسفر عن مقتل شخص واصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/6/12مقتل مدني واصابة  ٦اخرين بانفجار عبوة غربي بغداد :ذكر
مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت يف منطقة االسكان غربي بغداد،
ما ادت اىل مقتل مدني واصابة  6اخرين بجروح.
 2016/6/12مقتل واصابة 11مدنيا بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد:
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ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مقهى شعبي يف
منطقة املدائن جنوب شرقي بغداد ما سفر الحادث عن مقتل مدنيني
اثنني وجرح  ٩اخرين.
 2016/6/14قتيل و 8مصابني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد :افاد
مصدر امني بان عبوة ناسفة كانت موضوعة يف منطقة حي الوحدة
جنوبي العاصمة بغداد انفجرت ما اسفر انفجارها عن مقتل مدني
واصابة  8اخرين بجروح متفاوتة.
 2016/6/14إصابة خمسة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة وسط بغداد :ذكر
مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق ،يف
منطقة الشيخ عمر ،اسفر انفجارها عن إصابة خمسة مدنيني.
 2016/6/14مقتل واصابة تسعة جنوب بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة
ناسفة انفجرت يف حي الوحدة جنوبي بغداد ،ما اسفرت عن مقتل
واصابة تسعة أشخاص.
 2016/6/18احباط محاولة لتفجري خمسة انتحاريني انفسهم يف املقدادية:
قامت مديرية االستخبارات العسكرية بداهمة مجاميع لعصابات
داعش االرهابية يف احدى البساتني بمنطقة املخيسة ،وقتلت خمسة
انتحاريني يرتدون احزمة ناسفة كانوا يرومون استهداف االسواق
ونقاط التفتيش يف ناحية ابو صيدا والقرى التابعة لها.
 2016/6/21مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بانفجار عبوة ناسفة قرب
سوق شعبي غربي بغداد :ذكر مصدر امني ان عبوة ناسفة كانت
مزروعة قرب سوق شعبي يف منطقة حميد شعبان ضمن قضاء ابو
غريب ،اسفر انفجارها عن مقتل مدني وإصابة أربعة اخرين.
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 2016/6/26مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري يف جسر دياىل القديم
جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة اشخاص،
سقطوا بني قتيل وجريح ،بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مطعم شعبي يف
جسر دياىل القديم ،جنوب شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني
وأصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/6/26مقتل واصابة  12شخصاً بتفجري يف منطقة الكفاح وسط بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن  12شخصاً ،سقطوا بني قتيل وجريح،
بانفجار عبوة ناسفة ،وسط بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مقهى شعبي يف
منطقة الكفاح ،وسط بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وأصابة 11
آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/6/26مقتل وإصابة  12شخصاً بتفجري يف قضاء الطارمية شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن  12شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من سوق شعبية
يف قرية الفالحات التابعة لقضاء الطارمية ،شمالي بغداد ،مما أسفرت
عن مقتل ثالثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/6/26مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة البلديات
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح ،بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،بالقرب من محال

180

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
تجارية يف منطقة البلديات ،شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص
وأصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/6/26مقتل مدنيني اثنني وإصابة آخر بانفجار ناسفة جنوب غربي
بغداد :افاد مصدر يف الشرطة بأن مدنيني اثنني قتال وأصيب ثالث
بانفجار عبوة ناسفة جنوبي غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق يف منطقة
البياع جنوب غربي بغداد انفجرت ،صباح اليوم ،ما أسفر عن مقتل
مدنيني اثنني وإصابة آخر”.
 2016/6/27مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري شرقي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن تسعة اشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،اليوم ،بالقرب من حي صناعي
يف منطقة الطالبية ،شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص
وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/6/27مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بان تسعة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،اليوم ،بالقرب من علوة لبيع
األغنام يف ناحية النهروان ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني
وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة”
 2016/6/27مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري شرقي بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية بأن ستة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار
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عبوة الصقة بتفجري شرقي بغداد.
وقال املصدر ،إن “عبوة الصقة ،داخل عجلة اجرة ،نوع كيا ،انفجرت،
مساء اليوم ،يف منطقة حي طارق ،شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل
ال عن احداث اضرار
السائق واصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة ،فض ً
مادية يف السيارة”.
 2016/6/27مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر ،إن “عبوة ناسفة ،انفجرت مساء اليوم ،قرب محال تجارية،
يف منطقة حي الصحة التابعة للدورة جنوبي بغداد ،ما اسفر عن مقتل
شخصني ،واصابة خمسة آخرين”
 2016/6/28مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري يف منطقة املشتل
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة اشخاص ،سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة الصقة داخل عجلة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة الصقة ،مثبتة اسفل عجلة مدنية نوع (كيا)
انفجرت ،مساء اليوم ،لدى مرورها يف منطقة املشتل ،شرقي بغداد ،مما
أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/6/28مقتل واصابة  11شخصاً بتفجري يف منطقة جسر دياىل القديم
جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن  11شخصاً سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،قرب مقهى شعبي
يف منطقة جسر دياىل القديم ،جنوب شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل
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شخصني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/6/28مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري يف منطقة الطوبجي
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ستة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،قرب افران للصمون،
يف منطقة الطوبجي ،غربي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة
خمسة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/6/28مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة السيدية
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،قرب محال تجارية
يف منطقة السيدية ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/6/28مقتل ثمانية أشخاص بتفجري يف منطقة العامرية غربي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية أشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،قرب علوة لبيع الفواكه
والخضر يف منطقة العامرية ،غربي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني
وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/6/29مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف منطقة االمني
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
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وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من محال تجارية
يف منطقة االمني ،شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/6/29مقتل واصابة  10اشخاص بتفجري يف منطقة العبيدي شرقي
بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن  10اشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح ،بتفجري عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة إنفجرت اليوم ،قرب محال تجارية يف
منطقة العبيدي ،شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني ،واصابة
ثمانية آخرين”.
 2016/7/26اصابة خمسة اشخاص بتفجري سيارة مفخخة جنوب غربي
بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان خمسة اشخاص اصيبوا بتفجري
سيارة مفخخة جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر إن سيارة مفخخة مركونة قرب البيت الياباني الواقع على
الشارع العام يف حي العامل جنوب غربي بغداد انفجرت مما اسفر عن
اصابة خمسة اشخاص.
 2016/7/27مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري يف تل محمد شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية يف تل محمد
بمنطقة بغداد الجديدة ،شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص
وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/7/27مقتل واصابة  10اشخاص بتفجري يف قرية الخناسة جنوبي
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بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  10اشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب ملعب شعبي يف قرية
الخناسة بقضاء املدائن جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/7/27مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف ناحية اليوسفية
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري قرب علوة لبيع الفواكه والخضروات،
جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب علوة لبيع الفواكه والخضروات
يف ناحية اليوسفية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/7/27مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري انتحاري يف منطقة الشعلة
شمال غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  11شخصاً
بينهم عناصر أمن سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري انتحاري بحزام
ناسف استهدف نقطة تفتيش أمنية ،شمالي غرب بغداد ،فيما رجح
ارتفاع الحصيلة بسبب شدة التفجري.
وقال املصدر إن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه بالقرب من
نقطة تفتيش أمنية يف منطقة الشعلة ،شمال غربي بغداد ،مما أسفر
عن مقتل ثالثة أشخاص بينهم عنصر من الشرطة االتحادية وإصابة
ثمانية أشخاص آخرين بينهم ثالثة عناصر من الشرطة االتحادية
بجروح متفاوتة ،مرجحاً حصيلة الضحايا بسبب شدة التفجري.
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 2016/7/28مقتل وإصابة  13شخصاً بتفجري يف قرية الحماميات شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  13شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف قرية
الحماميات التابعة لقضاء التاجي ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخصني وإصابة  11آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/7/28مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف منطقة حي العامل
جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة
أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب غربي
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من سوق شعبية يف
منطقة حي العامل ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص
وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/7/29مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف حي الفرات غربي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف حي
الفرات ،غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثمانية
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/7/29مقتل موظف بوزارة العلوم واصابة  3من أسرته بتفجري يف
منطقة الحرية شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية
بأن موظفاً يف وزارة العلوم والتكنولوجيا قتل واصيب  3من افراد اسرته
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بتفجري شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل سيارة حكومية يقودها
موظف يف وزارة العلوم والتكنولوجيا انفجرت لدى مرورها يف منطقة
الحرية ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتله يف الحال وإصابة زوجته
ال عن الحاق أضرار مادية بالسيارة.
واثنني من اطفاله ،فض ً
 2016/7/29مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري يف قضاء املدائن جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية ،جنوبي
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف قضاء
املدائن ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة خمسة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/7/30مقتل واصابة اربعة اشخاص بتفجري سيارتهم قرب كراج
العالوي وسط بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان اربعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة الصقة ،وضعت يف سيارتهم،
وسط بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة ،مثبتة داخل سيارة مدنية يستقلها اربعة
اشخاص ،قرب كراج العالوي ،وسط بغداد ،انفجرت ،مساء اليوم ،ما
اسفر عن مقتل شخصني من بينهم السائق واصابة االثنني االخرين
ال عن احداث اضرار مادية بالغة بالعجلة.
بجروح متفاوتة ،فض ً
 2016/7/30مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف منطقة العطيفية
شمالي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ثمانية اشخاص
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سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب مقهى شعبي ،يف منطقة
العطيفية ،شمالي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني واصابة ستة
اخرين.
 2016/7/30مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري يف قضاء املحمودية
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بان عشرة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق شعبية يف قضاء
املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة ثمانية
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/7/30مقتل مدني واصابة اخر بتفجري جنوب بعقوبة :أفاد مصدر
امني يف محافظة دياىل بان مدنياً قتل واصيب اخر بانفجار عبوة ناسفة
جنوب بعقوبة.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة موضوعة على طريق زراعي يف ريف ناحية
بهرز (13كم جنوب بعقوبة) ،انفجرت لدى مرور مركبة ،ما اسفر عن
ال عن تضرر كبري يف املركبة.
مقتل مدني واصابة اخر بجروح ،فض ً
 2016/7/31مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري يف قضاء الطارمية شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  11شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف قضاء
الطارمية ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة تسعة
آخرين بجروح متفاوتة.
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 2016/7/31مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري يف منطقة الزعفرانية
جنوب شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب مقهى شعبي ،يف شارع
الكهرباء ،بمنطقة الزعفرانية ،جنوب شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل
شخصني ،واصابة خمسة آخرين.
 2016/7/31مقتل وإصابة خمسة أشخاص بتفجري يف قضاء املدائن جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية ،بأن خمسة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من بحرية أسماك يف قرية
سطيح التابعة لقضاء املدائن ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخصني وإصابة ثالثة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/7/31مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف منطقة النعريية
شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية ،يف منطقة
النعريية ،شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص ،واصابة سبعة
آخرين.
 2016/8/1مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري يف منطقة السويب
جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة
أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب غربي
بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة لبيع األغنام يف
منطقة السويب ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/1مقتل واصابة عشرة اشخاص بتفجري يف قرية بسماية جنوبي
بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن عشرة اشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب مقهى شعبي ،يف قرية
بسماية ،جنوبي بغداد ،ما اسفر عن مقتل اثنني واصابة ثمانية آخرين.
 2016/8/2مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري يف منطقة الطالبية
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من الحي الصناعي يف
منطقة الطالبية ،شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/2مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري يف قضاء املحمودية
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بان عشرة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف قضاء
املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/2مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة األمني شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة أشخاص سقطوا بني
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قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مطعم شعبي بمنطقة
األمني ،شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة سبعة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/2مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري يف منطقة الدورة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ستة أشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف حي
الصحة بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص
وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/5مقتل واصاب ثمانية اشخاص بتفجري يف منطقة حي الفرات
غربي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ثمانية اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية ،يف منطقة
حي الفرات ،غربي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني واصابة ستة
اخرين.
 2016/8/5مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف قضاء املدائن جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية،
جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف قضاء
املدائن جنوبي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخص واصابة سبعة
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آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/6مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري يف منطقة الدورة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ستة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف حي
ابو دشري بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص
وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/6مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري يف ناحية الرضوانية جنوب
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ستة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف ناحية
الرضوانية ،جنوب غربي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخص واصابة
خمسة اخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/6مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري يف منطقة املهدية جنوبي
بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ستة اشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب فرن للصمون ،يف منطقة
املهدية ،جنوبي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة خمسة
اخرين.
 2016/8/6مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة البلديات
شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان تسعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب مقهى شعبي ،يف منطقة
البلديات شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني واصابة سبعة
اخرين.
 2016/8/7مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة النهروان
جنوب شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب معارض بيع السيارات يف
منطقة النهروان ،جنوب شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني
واصابة سبعة آخرين بجروح.
 2016/8/8مقتل وإصابة  12شخصاً بتفجري يف ناحية اليوسفية جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  12شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة لبيع الفواكه
والخضر يف ناحية اليوسفية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخصني وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/8مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف منطقة حي االسكان
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة حي االسكان ،غربي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخص
واصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/9مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف منطقة حي العامل
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جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة
اشخاص ،سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري قرب سوق شعبية ،جنوب
غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية بمنطقة
حي العامل ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/9مقتل وإصابة سبعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة يف مدينة
الشعلة شمالي بغداد :أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل وإصابة
سبعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة يف الشعلة شمالي بغداد.
وقال املتحدث باسم العمليات العميد سعد معن يف بيان إن مواطنني
اثنني قتال وأصيب خمسة آخرون بحراح مختلفة اثر عمل ارهابي من
خالل انفجار عبوة ناسفة يف مدينة الشعلة.
 2016/8/10مقتل واصابة ثمانية اشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة
الغزالية غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة الغزالية ،غربي
بغداد.
وقال املصدر ان عبوة ناسفة انفجرت قرب ملعب شعبي لكرة القدم يف
منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني
واصابة ستة آخرين.
 2016/8/10مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري يف منطقة النهروان
جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن عشرة
اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي
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بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف
منطقة النهروان ،جنوب شرقي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخصني
واصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/10مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف قضاء املدائن جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف قضاء
املدائن ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل ثالثة أشخاص وإصابة
خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/12مقتل واصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف منطقة البلديات
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ثمانية اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت يف منطقة البلديات ،شرقي بغداد،
مما أسفر عن مقتل شخص واصابة سبعة اخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/13مقتل واصابة خمسة اشخاص بتفجري باص يف منطقة
الشعب شمال شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن خمسة
اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،داخل عجلة
باص ،شمال شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،داخل عجلة باص ،نوع كيا ،انفجرت خالل
مرور السيارة يف منطقة الشعب ،شمال شرقي بغداد ،ما اسفر عن
مقتل شخصني واصابة ثالثة اخرين.
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 2016/8/13مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف منطقة الكفاح وسط
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،وسط بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة الكفاح ،وسط بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/13مقتل معاون طبي بتفجري سيارته يف منطقة البياع جنوب
غربي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن معاوناً طبياً قتل بانفجار
عبوة الصقة وضعت يف سيارته ،جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر ،إن عبوة الصقة ،مثبتة بداخل سيارة مدنية يستقلها معاون
طبي ،انفجرت لدى مروره يف منطقة البياع ،جنوب غربي بغداد ،ما
اسفر عن مقتله يف الحال.
 2016/8/13مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف منطقة النعريية
شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية ،يف منطقة
النعريية ،شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة سبعة
اخرين.
 2016/8/13مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري يف قضاء املدائن جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب بحرية لألسماك ،جنوبي
بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من بحرية اسماك يف
قرية سطيح التابعة لقضاء املدائن ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل
شخصني وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/14مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري يف قضاء املحمودية
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف قضاء
املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/14مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف حي أبو دشري
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع الفواكه
والخضر ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة الرشيد لبيع
الفواكه والخضر يف حي أبو دشري بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما
أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/15مقتل واصابة  10اشخاص بتفجري يف منطقة الشعلة شمال
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن عشرة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريحبتفجري عبوة ناسفة ،شمال غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية بمنطقة
الشعلة شمال غربي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني واصابة ثمانية
آخرين بجروح متفاوتة.
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 2016/8/15مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري يف منطقة سبع البور
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن عشرة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف
منطقة سبع البور ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/16مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري يف منطقة النهروان
جنوبي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب معرض لبيع السيارات يف
منطقة النهروان ،جنوبي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخصني واصابة
خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/16مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري باص يف منطقة الباب
الشرقي وسط بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة
أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة الضقة وضعت أسفل
باص ،وسط بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل سيارة باص نوع
(كوسرت) انفجرت يف منطقة الباب الشرقي ،وسط بغداد ،مما أسفرت
عن مقتل سائق الباص وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق
أضرار مادية بالسيارة.
 2016/8/16مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة العطيفية
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بان تسعة اشخاص سقطوا
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بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب مطعم شعبي بمنطقة
العطيفية ،شمالي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني واصابة سبعة
آخرين.
 2016/8/16مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف منطقة حي العامل
جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة قرب سوق شعبية،
جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر أن عبوة ناسفة بالقرب من سوق شعبية يف منطقة حي
العامل ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/16مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري يف منطقة بوب الشام
شمالي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ستة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري استهدف نقطة تفتيش شمالي بغداد.
وقال املصدر ان سيارة مفخخة من نوع سابيا ادعى صاحبها عطلها
انفجرت بعد دقائق من مغادرة سائقها،مما اسفر عن مقتل شرطي
واصابة اثنني اخرين.
 2016/8/17مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري يف منطقة الدورة
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت ،قرب مطعم شعبي بحي الصحة
بمنطقة الدورة جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص واصابة
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ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/18مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة االمني
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية ،بمنطقة
االمني شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل اثنني واصابة سبعة آخرين
بجروح متفاوتة.
 2016/8/18مقتل وإصابة أربعة جنود بتفجري يف ناحية اللطيفية جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن أربعة من عناصر الجيش
سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة استهدفت دورية امنية،
جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للجيش العراقي
لدى مرورها يف ناحية اللطيفية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
اثنني من عناصرها واصابة اثنني آخرين بجروح متفاوتة والحاق اضرار
مادية بعجلة الدورية.
 2016/8/18مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري يف قضاء الطارمية شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن  11شخصاً سقطوا بني قتيل
وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من سوق شعبية يف
قرية الفالحات التابعة لقضاء الطارمية ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن
مقتل ثالثة أشخاص واصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/19إصابة مدني بانفجار عبوة الصقة يف منطقة الحسينية شمالي

200

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن مدنيا أصيب بانفجار عبوة
الصقة شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية انفجرت
لدى مرور السيارة بمنطقة الحسينية شمالي بغداد ،ما أسفر عن
سائقها بجروح.
 2016/8/19مقتل واصابة  13شخصا بتفجري يف قضاء النهروان جنوب
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن  13شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة يف قضاء النهروان ،جنوب شرقي
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة إنفجرت قرب ملعب شعبي يف قرية
الخنساء بقضاء النهروان ،جنوب شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل
شخصني وإصابة  11آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/20مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة الحسينية
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من سوق شعبية يف
منطقة الحسينية ،شمالي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/20مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة البكرية
غربي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان تسعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
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منطقة البكرية ،غربي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني واصابة
سبعة اخرين بجروح.
 2016/8/20مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف منطقة الطالبية
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت يف الحي الصناعي بمنطقة
الطالبية ،شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/21تفجري انتحاري يف حسينية اإلمام جعفر الصادق جنوبي
كركوك :أفاد مصدر أمني يف كركوك بأن تفجرياً انتحارياً استهدف
حسينية جنوبي املحافظة.
وقال املصدر إن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه عند مدخل
حسينية االمام الصادق يف حي الواسطي جنوبي كركوك.
 2016/8/21مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف حي الفرات غربي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف حي
الفرات غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة سبعة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/21مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري يف قضاء املحمودية جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  11شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف قضاء
املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/22مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري يف حي ابو دشري
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق شعبية يف حي ابو
دشري بمنطقة الدورة جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص
واصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/22مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري يف منطقة البياع جنوب
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح ،بتفجري عبوة ناسفة ،جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من معارض السيارات
يف منطقة البياع جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص
وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016-8/22مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف منطقة الحرية
شمال غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شمال غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب مقهى شعبي يف منطقة
الحرية ،شمال غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني واصابة
ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/23مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة األمني
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شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة األمني ،شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/24مقتل وإصابة  11شخصاً بسقوط قذيفتي هاون غربي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن  11شخصاً سقطوا بني قتيل وجريح
بسقوط قذيفتي هاون ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن قذيفتي هاون سقطتا بالقرب من دور سكنية يف قرية
النصر والسالم التابعة لقضاء ابو غريب مما اسفرتا عن مقتل شخصني
واصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/24مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري يف منطقة الوشاش
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة الوشاش ،غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/25مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف حي أور شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة اشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف حي
أور شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص واصابة ثمانية آخرين
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بجروح متفاوتة.
 2016/8/25مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري يف منطقة الشعب
شمال شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شمال شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مرآب للسيارات يف
منطقة الشعب شمال شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
واصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/25مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف منطقة النعريية
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة النعريية ،شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني واصابة
ستة آخرين بجروح متفاوتة
 2016/8/26مقتل واصابة  10اشخاص بتفجري يف حي الفرات غربي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن عبوة ناسفة انفجرت قرب
محال تجارية ،يف حي الفرات غربي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني
واصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/26مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف حي ابو دشري
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة الرشيد لبيع
الفواكه والخضر يف حي ابو دشري بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما
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أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/26مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري يف منطقة الحماميات شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  11شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة الحماميات التابعة لقضاء التاجي ،شمالي بغداد ،مما أسفرت
عن مقتل شخصني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/26مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري يف حي الصحة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة الصقة بعجلة باص ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة ،مثبتة اسفل عجلة باص ،انفجرت يف
حي الصحة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص
واصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/27مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري يف ناحية اللطيفية جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  11شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة قرب سوق شعبية ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف ناحية
اللطيفية ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة تسعة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/27مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف منطقة االمني
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة قرب محال تجارية ،شرقي بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة االمني ،شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني واصابة
ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/27مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف حي االسكان
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب محال لبيع االثاث يف حي
االسكان التابع ملنطقة املنصور ،غربي بغداد ،مما اسفر عن مقتل
شخصني واصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/27مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف شارع املعهد جنوب
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت يف شارع املعهد بمنطقة الزعفرانية،
جنوب شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخص واصابة ثمانية
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/27مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري باص يف شارع الفالح
شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ستة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة الصقة ،مثبتة أسفل عجلة نوع باص
شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة ،مثبتة يف عجلة باص نوع كيا ،انفجرت
لدى مرور السيارة يف شارع الفالح ،بمدينة الصدر ،شرقي بغداد ،ما
اسفر عن مقتل شخصني ،واصابة اربعة اخرين.
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 2016/8/27مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف منطقة الدورة
جنوبي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ثمانية اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية ،بمنطقة
الدورة ،جنوبي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص ،واصابة سبعة اخرين.
 2016/8/28مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري يف منطقة الراشدية شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  11شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف
منطقة الراشدية ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/28مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف منطقة سويب
جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية
أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب غربي
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة سويب ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص
وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/28إصابة طبيب اسنان ومقتل زوجته بتفجري سيارتهما يف
منطقة املشتل شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن طبيباً،
اُصيب ،فيما قتلت زوجته بتفجري عبوة الصقة بسيارتهما شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت موضوعة داخل سيارة طبيب أسنان،
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انفجرت يف منطقة املشتل شرقي بغداد ،ما أدى إىل مقتل زوجته،
واصابته بجروح بالغة.
 2016/8/29مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري يف قضاء املدائن جنوبي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن  11شخصاً سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف قضاء
املدائن ،جنوبي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخص واصابة عشرة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/29مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري باص يف منطقة الشيخ
عمر وسط بغداد :أفاد مصدر أمني يف وزارة الداخلية بأن ستة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة الصقة يف باص ،وسط بغداد.
وقال املصدر أن عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل سيارة نوع (كيا باص)
انفجرت يف منطقة الشيخ عمر ،وسط العاصمة بغداد ،مما أسفر عن
مقتل شخص واصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة والحاق اضرار
مادية بالسيارة.
 2016/8/29مقتل واصابة  11شخصاً بتفجري يف تقاطع منطقة النهروان
جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  11شخصاً
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
تقاطع منطقة النهروان ،جنوب شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل
شخصني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/30اصابة ثالثة اشخاص بتفجري عبوة داخل باص يف مدينة
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الصدر :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثالثة اشخاص ،اصيبوا ،بتفجري
عبوة الصقة داخل باص بمدينة الصدر شرقي بغداد.
وقال املصدر أن عبوة الصقة ،مثبتة اسفل عجلة نوع كيا ،انفجرت لدى
مرورها بمنطقة الجوادر يف مدينة الصدر شرقي بغداد ،ما اسفر عن
اصابة ثالثة اشخاص بجروح متفاوتة.
 2016/8/30مقتل واصابة  12شخصاً بتفجري يف منطقة الرحمانية شمال
غربي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن  12شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمال غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مقهى شعبي بمنطقة
الرحمانية شمال غربي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني واصابة 10
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/30مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري قرب مقربة يف قضاء
املدائن جنوبي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ستة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب مقربة ،جنوبي
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مقربة يف قضاء املدائن،
جنوبي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني واصابة اربعة اخرين
بجروح متفاوتة.
 2016/8/30مقتل واصابة عشرة اشخاص بتفجري يف حي البساتني شمال
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن عشرة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شمال شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسف انفجرت بالقرب من محال تجارية يف حي
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البساتني بمنطقة الشعب ،شمال شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل
شخص واصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/8/30مقتل مشرف تربوي بتفجري سيارته يف منطقة السيدية
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن مشرفاً تربوياً قتل
بتفجري عبوة الصقة وضعت يف سيارة حكومية ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل سيارة حكومية تابعة
لوزارة الرتبية يستقلها مشرف تربوي انفجرت لدى مرورها يف منطقة
السيدية ،جنوبي بغداد ،مما اسفر عن مقتله يف الحال والحاق اضرار
مادية بالسيارة.
 2016/8/30مقتل مدني وإصابة اثنني حصيلة تفجري جنوبي بغداد:
أفاد مصدر يف الشرطة بأن مدنياً قتل وأصيب اثنان بينهما عنصر يف
االستخبارات حصيلة التفجري االنتحاري يف حي االعالم جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن حصيلة التفجري االنتحاري قرب تقاطع درويش يف حي
االعالم ،بلغت مقتل مدني وإصابة آخر وعنصر يف االستخبارات.
 2016/8/30مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري يف منطقة سبع البور شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن  11شخصاً سقطوا بني قتيل
وجريح بتفجري عبوة ناسفة قرب سوق شعبية ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف منطقة
سبع البور ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/1انفجار يستهدف زواراً يف مدينة الصدر شرقي بغداد :اعلنت
قيادة عمليات بغداد عن اصابة عدد من الزوار بانفجار استهدفهم يف
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مدينة الصدر شرقي بغداد.
وقالت القيادة يف بيان مقتضب إن اعتدا ًء ارهابياً بواسطة عبوة ناسفة
استهدفت الزوار يف مدينة الصدر ،شرقي بغداد .واضاف البيان أن
االنفجار اسفر عن جرح عَدد من املدنيني.
 2016/9/2مقتل واصابة عشرة أشخاص بتفجري يف منطقة الزعفرانية
جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بان عشرة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب مجمع طبي يف منطقة
الزعفرانية ،جنوب شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني واصابة
ثمانية اخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/2مقتل وإصابة ستة أشخاص بتفجري باص يف منطقة الحرية
شمالي غرب بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ستة
أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري عبوة الصقة وضعت يف
باص ،شمالي غرب بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل سيارة باص من نوع
(كيا) انفجرت يف منطقة الحرية ،شمالي غرب بغداد ،مما أسفر عن
مقتل أحد الركاب وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة والحاق اضرار
مادية بالسيارة.
 2016/9/2مقتل وإصابة ستة أشخاص بتفجري يف منطقة الغزالية غربي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ستة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من أفران صمون
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يف منطقة الغزالية ،غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص واحد
وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/2مقتل وإصابة  13شخصاً بتفجري يف ناحية اليوسفية جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  13شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع الفواكه والخضر،
جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة لبيع الفواكه
والخضر يف ناحية اليوسفية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
ثالثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/3مقتل واصابة عشرة اشخاص بتفجري يف منطقة الكريعات
شمالي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان عشرة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب مقهى شعبي ،بمنطقة
الكريعات ،شمالي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة تسعة
اخرين.
 2016/9/3مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري يف منطقة جسر دياىل
جنوب شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة جسر دياىل ،جنوب شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخص
واصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/3مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف حي ابو دشري جنوبي
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بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة اشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف
حي ابو دشري التابع ملنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما اسفر عن مقتل
شخصني واصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/3مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف منطقة العامرية غربي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة لبيع الفواكه
والخضراوات يف منطقة العامرية ،غربي بغداد ،مما أسفر عن مقتل
شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/3مقتل واصابة  ١٣مدنياً بهجوم مسلح على قرية بقضاء الطوز:
أفاد مصدر امني بقضاء طوزخورماتو يف محافظة صالح الدين بأن ستة
مدنيني قتلوا وأصيب سبعة اخرين بهجوم لتنظيم داعش على قرية
يف القضاء شرقي املحافظة.
وقال املصدر إن مجاميع داعش االرهابي هاجمت قرية شاه سيوان
بقضاء طوز خورماتو ( 90كم شرق تكريت) ،اسفر عن مقتل ستة
مدنيني وإصابة سبعة اخرين.
 2016/9/3انفجار سيارة مفخخة يف قضاء الطوز دون وقوع إصابات :أفاد
مصدر أمني يف محافظة صالح الدين بأن سيارة مفخخة انفجرت يف
قضاء الطوز شرقي مدينة تكريت دون وقوع إصابات.
وقال املصدر إن سيارة مفخخة نوع كيا حمل انفجرت داخل قرية شاه
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سيوان بقضاء طوز خورماتو ( 90كم شرق تكريت) ،دون وقوع إصابات
بشرية ،الفتاً إىل تسجيل أضرار مادية بعدد من املنازل القريبة.
 2016/9/4مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف قضاء املدائن جنوبي
بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من ملعب شعبي لكرة
القدم يف قضاء املدائن ،جنوبي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخص
واصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/4مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري يف قضاء التاجي شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن عشرة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف
منطقة الحماميات التابعة لقضاء التاجي ،شمالي بغداد ،مما أسفرت
عن مقتل شخصني وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/5مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري يف ناحية الحسينية
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
ناحية الحسينية شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/6مقتل واصابة  34شخصاً واحرتاق عشرات العجالت واملحال
بتفجري الكرادة ببغداد :أفاد مصدر أمني بأن  34شخصاً سقطوا بني
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قتيل ومصاب بانفجار السيارة املفخخة يف منطقة الكرادة ببغداد فيما
اشار اىل احرتاق عشرات العجالت املدنية واملحال التجارية بسبب
التفجري.
وقال املصدر إن حصيلة ضحايا انفجار السيارة املفخخة يف منطقة الكرادة
وسط بغداد بلغت مقتل ستة أشخاص واصابة  28اخرين ،مبينا أن
التفجري ادى ايضا اىل احرتاق  17سيارة مدنية على االقل وثمان محال
تجارية ومقهى (كويف شوب) واضرار باحدى العمارات السكنية.
 2016/9/6مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة الشعب شمال
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية ان تسعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شمال شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق الـ  4000يف منطقة
الشعب ،شمال شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني واصابة
سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/7مقتل وإصابة خمسة من عناصر الشرطة بتفجري منطقة
الدورة جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن خمسة
من عناصر الشرطة ،سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة
استهدفت دوريتهم ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للشرطة لدى
مرورها بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل أحد
عناصرها وإصابة اربعة آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق اضرار مادية
بعجلة الدورية.
 2016/9/7مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف قضاء املحمودية
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جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف قضاء
املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخصني وإصابة ستة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/8مقتل واصابة خمسة موظفني باالعمار بتفجري يف منطقة
التاجي شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن خمسة
موظفني يف وزارة االعمار واالسكان سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار
عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانت تقلهم ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة سيارة حكومية تابعة
لوزارة االعمار واالسكان تقل خمسة موظفني يف منطقة التاجي،
شمالي بغداد ،مما اسفر عن مقتل اثنني منهم واصابة ثالثة آخرين
بجروح متفاوتة.
مقتل شخص واصابة اثنني بتفجري سيارتهم يف منطقة الزعفرانية
جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن مقاوال قتل
واصيب عامالن اثنان بتفجري عبوة الصقة وضعت اسفل سيارتهم،
جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية يستقلها
مقاول وعامالن يف البناء انفجرت لدى مرورها يف منطقة الزعفرانية،
جنوب شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل املقاول واصابة العاملني
بجروح متفاوتة والحاق اضرار مادية بالسيارة.
 2016/9/8مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف منطقة سبع البور
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شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف
منطقة سبع البور ،شمالي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/8مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري يف منطقة حي الفرات
جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة
أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب غربي
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من محال تجارية يف
منطقة حي الفرات ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني
وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/9انفجار سيارتني مفخختني شرق العاصمة بغداد :افاد مصدر
يف الشرطة العراقية بان سيارتني مفخختني انفجرتا يف مرآب لوقوف
السيارات شرق العاصمة بغداد.
وقال املصدر ان سيارتني مفخختني انفجرتا بالتعاقب يف مرآب لوقوف
السيارات قرب مول النخيل يف منطقة شارع فلسطني شرقي بغداد ،ما
ادى اىل مقتل خمسة اشخاص واصابة  10اخرين بجروح واحرتاق عدد
كبري من السيارات القريبة.
 2016/9/10احباط هجوم انتحاري استهدف مرأب العالوي وسط بغداد:
افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان قوة امنية احبطت محاولة تفجري
انتحاري بحزام ناسف استهدف مرأب العالوي ،وسط بغداد.
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وقال املصدر إن قوة امنية ،تمكنت من قتل انتحاري يرتدي حزاما
ناسفاً ،حاول تفجري نفسه مستهدفاً كراج العالوي ،وسط بغداد.
 2016/9/10مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري يف منطقة البياع جنوب
غربي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ستة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر ان عبوة ناسفة انفجرت قرب معرض لبيع السيارات ،يف
منطقة البياع ،جنوب غربي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة
خمسة اخرين.
 2016/9/10مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة الحسينية
شمال شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان تسعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمال شرقي بغداد.
وقال املصدر ان عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية ،يف منطقة
الحسينية ،شمال شرقي بغداد ،ما سافر عن مقتل شخصني واصابة
سبعة اخرين.
 2016/9/10مقتل وإصابة  13شخصاً بتفجري يف قضاء التاجي شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  13شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف قضاء
التاجي ،شمالي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة  11آخرين
بجروح متفاوتة.
 2016/9/10مقتل مواطن بتفجري سيارته يف منطقة املشتل شرقي بغداد:
افاد مصدر يف وزارة الداخلية بمقتل صيدالني بانفجار عبوة الصقة
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مثبتة داخل عجلته شرقي بغداد.
وقال املصدر ان عبوة الصقة مثبتة داخل عجلة مدنية يستقلها صيدالني،
انفجرت خالل مرورها يف منطقة املشتل شرقي بغداد ،ما اسفر عن
مقتله يف الحال.
 2016/9/10مقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة بانفجار عبوة ناسفة
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف الشرطة العراقية بأن أربعة أشخاص من
عائلة واحدة بينهم طفالن قتلوا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق يف منطقة
عرب جبور جنوبي بغداد انفجرت أثناء مرور سيارة مدنية تقل رجال
وزوجته وابنيهما ما أسفر عن مقتلهم جميعا.
 2016/9/11مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري يف قضاء املدائن جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة لبيع األغنام يف
قضاء املدائن ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/11مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري عجلتهم يف منطقة
الشعب شمال شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ستة
اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة داخل عجلة
باص ،شمال شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت داخل عجلة با نوع كيا باص ،اثناء
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مرورها يف منطقة الشعب ،شمال شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل
شخصني واصابة اربعة آخرين.
 2016/9/11مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة حي الفرات
غربي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان تسعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية يف منطقة
حي الفرات ،غربي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة ثمانية
آخرين.
 2016/9/12مقتل واصابة  11شخصاً بتفجري يف منطقة البكرية غربي بغداد:
افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان  11شخصاً سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب منتزه ،يف منطقة البكرية،
غربي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني واصابة تسعة اخرين.
 2016/9/12مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف منطقة الحسينية
شمال شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ثمانية اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمال شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية ،يف منطقة
الحسينية ،شمال شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة
سبعة اخرين.
 2016/9/12مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة النهروان
جنوبي شرق بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي شرق بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت يف تقاطع منطقة النهروان ،جنوبي
شرق بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني واصابة سبعة آخرين
بجروح متفاوتة.
 2016/9/12مقتل واصابة خمسة من عناصر الشرطة بتفجري يف قضاء
املدائن جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن خمسة
من عناصر الشرطة ،سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة
استهدفت دوريتهم ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للشرطة لدى
مرورها بقضاء املدائن جنوبي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شرطي
واصابة اربعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/13مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف حي النعريية شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مقهى شعبي يف حي
النعريية بمنطقة بغداد الجديدة ،شرقي العاصمة ،مما أسفر عن مقتل
شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/13مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف منطقة الدورة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف حي
الصحة بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني
وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
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 2016/9/13مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري يف قضاء املحمودية
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية ،بأن عشرة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف قضاء
املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة ثمانية
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/14مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف منطقة حي اور
شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ثمانية اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب منتزه ،يف منطقة حي اور،
شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة سبعة اخرين.
 2016/9/15إصابة ثمانية اشخاص بتفجري قرب متنزه يف قضاء املدائن
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية ،بأن ثمانية
اشخاص أصيبوا بتفجري عبوة ناسفة قرب متنزه ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من متنزه يف قضاء املدائن
جنوبي بغداد ،مما أسفر عن إصابة ثمانية مدنيني من املحتفلني
بالعيد بجروح متفاوتة.
 2016/9/15مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري يف حي أبو دشري جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  11شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع الفواكه والخضراوات،
جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة الرشيد لبيع
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الفواكه والخضراوات يف حي أبو دشري بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد،
مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/15مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري يف منطقة العامرية
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من محال تجارية
يف منطقة العامرية ،غربي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة
ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/15مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري قرب سوق يف منطقة
الشعب شمال شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية
اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق
شعبية ،شمال شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق الـ 4000بمنطقة
الشعب ،شمال شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخص وإصابة
سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/16مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة األمني شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية بمنطقة األمني
شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة ثمانية آخرين بجروح
متفاوتة.
 2016/9/16مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف قرية النصر والسالم
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غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من سوق شعبية يف
قرية النصر والسالم التابعة اىل قضاء ابو غريب ،غربي بغداد ،مما أسفر
عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/16مقتل صاحب محل لبيع املواد الغذائية بتفجري سيارته يف
منطقة املشتل شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن
صاحب محل لبيع املواد الغذائية قتل بانفجار عبوة الصقة وضعت
بسيارته ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية تعود اىل
صاحب محل لبيع املواد الغذائية انفجرت اليوم ،لدى مروره يف منطقة
املشتل ،شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتله يف الحال وإلحاق أضرار
مادية بالسيارة.
 2016/9/17مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري يف منطقة النهروان
جنوب شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ستة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب معرض لبيع السيارات،
بمنطقة النهروان ،جنوب شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص
واصابة خمسة اخرين.
 2016/9/17مقتل واصابة عشرة اشخاص بتفجري يف منطقة الزعفرانية
جنوب شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان عشرة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب مقهى شعبي ،بمنطقة
الزعفرانية ،جنوب شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني واصابة
ثمانية آخرين.
 2016/9/17مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف منطقة الدورة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من محال تجارية
يف منطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة
سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/17مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري باص يف منطقة الحرية
شمال غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة
أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة الصقة وضعت يف
باص ،شمال غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل سيارة باص نوع (كيا)
انفجرت اليوم ،يف منطقة الحرية ،شمال غربي بغداد ،مما أسفر عن
مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بينهم السائق بجروح متفاوتة
وإلحاق أضرار مادية بالباص.
 2016/9/17مقتل موظف بالرتبية بتفجري سيارته يف منطقة السيدية
جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن موظفاً يف
وزارة الرتبية قتل بانفجار عبوة الصقة وضعت بسيارته ،جنوب غربي
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل سيارة حديثة تعود
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ملوظف يف وزارة الرتبية انفجرت اليوم ،لدى مروره يف منطقة السيدية،
جنوب غربي بغداد ،مما أسفر عن مقتله يف الحال وإلحاق أضرار مادية
بالسيارة.
 2016/9/17مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف منطقة العامرية
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من علوة لبيع
الفواكه والخضراوات يف منطقة العامرية ،غربي بغداد ،مما أسفر عن
مقتل شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/18مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف قضاء املحمودية
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من سوق شعبية
يف قضاء املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/18مقتل واصابة عشرة اشخاص بتفجري يف منطقة حي الفرات
غربي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية ،اليوم االحد ،بأن عشرة
اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية ،يف منطقة
حي الفرات ،غربي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني واصابة ثمانية
آخرين.
 2016/9/19مقتل واصابة تسعة أشخاص بتفجري يف منطقة االسكان
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غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح ،بتفجري عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،إنفجرت قرب محال تجارية يف منطقة
االسكان ،غربي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني واصابة سبعة
آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/19مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف قضاء املدائن جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،يف قرية سطيح التابعة
لقضاء املدائن ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص
وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/19مقتل بائع غاز واصابة خمسة اشخاص بتفجري يف منطقة
الدورة جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن بائع غاز
قتل ،واُصيب خمسة اشخاص اخرين بجروح متفاوتة ،بتفجري عبوة
الصقة بسيارة البائع ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة ،مثبتة اسفل عجلة لبيع الغاز ،انفجرت
اليوم ،يف حي امليكانيك بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن
مقتل صاحب العجلة ،واصابة خمسة أشخاص من املارة بجروح متفاوتة.
 2016/9/19مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف ناحية اليوسفية
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع الفواكه
والخضر ،جنوبي بغداد.
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وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من علوة لبيع
الفواكه والخضر يف ناحية اليوسفية ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل
ثالثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/20مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف حي ابو دشري جنوبي
بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح ،بتفجري مقهى شعبي ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مقهى شعبي يف حي
ابو دشري بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخص
واصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة والحاق اضرار مادية باملقهى.
 2016/9/20مقتل وإصابة خمسة أشخاص بتفجري يف قضاء املحمودية
جنوبي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن خمسة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة دورية للشرطة
يف قضاء املحمودية ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للشرطة يف قضاء
املحمودية ،جنوبي العاصمة بغداد ،ما اسفر عن مقتل شرطي واصابة
اربعة آخرين.
 2016/9/21مقتل حالق واصابة اربعة اشخاص بتفجري يف منطقة
الحسينية شمالي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن حالقاً قتل،
واُصيب اربعة آخرين بتفجري عبوة ناسفة قرب محله ،شمالي بغداد.
وقال املصدر ان عبوة ناسفة انفجرت قرب محل حالقة بمنطقة
الحسينية ،شمالي بغداد ،مما اسفر عن مقتل صاحب املحل واصابة
أربعة آخرين بجروح متفاوتة.
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 2016/9/21مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف النعريية شرقي
بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر ان عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية يف النعريية
بمنطقة بغداد الجديدة ،شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني
واصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/21مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف منطقة الشعب
شمالي شرق بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية
أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي شرق
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من سوق شالل
يف منطقة الشعب ،شمالي شرق بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني
وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/22مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف منطقة املهدية
جنوبي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ثمانية اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية يف منطقة
املهدية ،جنوبي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة سبعة آخرين.
 2016/9/22مقتل صاحب مذخر أدوية بتفجري سيارته يف منطقة الطوبجي
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن صاحب مذخر أدوية ،قُتل
بانفجار عبوة الصقة وضعت داخل سيارته ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل سيارة مدنية تعود الحد
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أصحاب مذاخر األدوية انفجرت اليوم ،لدى مروره يف منطقة الطوبجي،
غربي بغداد ،مما اسفر عن مقتله.
 2016/9/22مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري يف حي ابو دشري جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن عشرة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من علوة الرشيد
لبيع الفواكه والخضر يف حي ابو دشري بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد،
مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/23مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف منطقة الشعب
شمال شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمال شرقي بغداد.
وقال املصدر ان عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية يف سوق شالل
بمنطقة الشعب ،شمال شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني
واصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/23مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري قرب مقهى جنوبي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن  11شخصاً سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة قرب مقهى شعبي ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن شخصني قتال وأصيب تسعة آخرون بانفجار عبوة
ناسفة قرب مقهى شعبي يف منطقة جسر دياىل القديم ،جنوبي
العاصمة بغداد.
 2016/9/23مقتل صاحب مكتب عقار بتفجري سيارته يف منطقة البلديات
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن صاحب مكتب
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للعقار قتل بانفجار عبوة الصقة وضعت بسيارته ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل سيارة حديثة تعود
لصاحب مكتب للعقار انفجرت اليوم ،لدى مروره يف منطقة البلديات،
شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتله يف الحال وإلحاق أضرار مادية
بالسيارة.
 2016/9/23مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري يف منطقة النهروان
جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن عشرة
أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي
بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة لبيع الفواكه
والخضر يف منطقة النهروان ،جنوب شرقي بغداد ،مما أسفرت عن
مقتل شخصني وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/23مقتل وإصابة عشرة أشخاص بسقوط قذيفتي هاون غربي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن عشرة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بسقوط قذيفتي هاون ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن قذيفتي هاون سقطتا اليوم ،بالقرب من منازل سكنية
يف قرية قرية النصر والسالم التابعة اىل قضاء ابو غريب ،غربي بغداد،
مما أسفرتا عن مقتل ثالثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح
متفاوتة.
 2016/9/24مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري باص يف منطقة
الحسينية شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن
سبعة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة الصقة وضعت
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يف باص ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل سيارة باص نوع (كيا)
انفجرت اليوم ،لدى مرورها يف منطقة الحسينية ،شمالي بغداد ،مما
أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بينهم السائق بجروح
متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالباص.
 2016/9/24مقتل طبيب أسنان بتفجري سيارته يف منطقة بغداد الجديدة
شرقي العاصمة :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن طبيب اسنان
قتل بتفجري عبوة الصقة وضعت يف سيارته ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل سيارة مدينة تعود
لطبيب أسنان انفجرت لدى مرورها يف منطقة بغداد الجديدة ،شرقي
العاصمة ،مما اسفر عن مقتله يف الحال والحاق اضرار مادية بالسيارة.
 2016/9/25مقتل مدني وإصابة اثنني بانفجار ناسفة يف منطقة السنك
التجارية وسط بغداد :أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل مدني
وإصابة اثنني آخرين بانفجار عبوة ناسفة وسط بغداد.
وقالت القيادة يف بيان إن عبوة ناسفة موضوعة داخل باص أجرة
انفجرت ،اليوم ،لدى مرور الباص يف منطقة السنك التجارية وسط
بغداد.
 2016/9/25الشرطة :مفجر انتحاري يقتل  7ويصيب  28يف بغداد :قالت
مصادر بالشرطة العراقية إن انتحاريا فجر نفسه يف شارع تجاري
ببغداد مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة  28آخرين.
 2016/9/25مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بانفجار عبوة يف النهضة
وسط بغداد :أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل مدني وإصابة
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خمسة آخرين بانفجار عبوة ناسفة يف النهضة وسط العاصمة.
وقالت القيادة يف بيان مقتضب إن مدنياً قتل وأصيب خمسة آخرون
بانفجار عبوة ناسفة يف منطقة النهضة.
 2016/9/25مقتل واصابة اربعة اشخاص بهجوم مسلح يف منطقة
الزعفرانية جنوب شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان اربعة
اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بهجوم مسلح نفذه مجهولون،
استهدف محل لبيع املواد الغذائية ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن مسلحني مجهولي الهوية ،فتحوا النار من اسلحة
رشاشة ،على صاحب اسواق تجارية ،يف منطقة الزعفرانية ،جنوب
شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتله واصابة ثالثة اخرين كانوا بداخل
املحل.
 2016/9/25مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف حي الفرات غربي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة اشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة قرب سوق شعبية ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف حي
الفرات ،غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة سبعة
آخرين.
 2016/9/25مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف حي الوحدة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة اشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مرآب للسيارات بحي
الوحدة ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثمانية
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آخرين بجروح متفاوتة.
 2016/9/25مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري يف منطقة سبع البور شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن  11شخصاً سقطوا بني قتيل
وجريح بتفجري عبوة ناسفة قرب سوق شعبية ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف
منطقة سبع البور ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة تسعة آخرين.
 2016/9/27مقتل واصابة  11شخصاً بتفجري يف منطقة الشعب شمال
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن  11شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شمال شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من سوق شعبية بمنطقة
الشعب ،شمال شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني واصابة
تسعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/9/27مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف قضاء املدائن جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية ،بأن ثمانية أشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من مقهى شعبي بقضاء
املدائن ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني واصابة ستة
آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/9/27مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف حي ابو دشري
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
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وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة الرشيد لبيع
الفواكه والخضر يف حي ابو دشري التابع ملنطقة الدورة ،جنوبي بغداد،
مما أسفر عن مقتل شخص واصابة ثمانية اخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/9/27اصابة ثالثة مدنيني بتفجري استهدف مقهى شعبي غربي
بغداد :افاد مصدر يف الشرطة العراقيةبأن ثالثة مدنيني اصيبوا بانفجار
عبوة ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب مقهى شعبي
انفجرت بمنطقة الطوبجي غربي بغداد ،ما ادى اىل اصابة ثالثة
مدنيني بجروح”.
 2016/9/27قتيالن وخمسة مصابني بحصيلة تفجري البياع جنوب غربي
بغداد :افاد مصدر يف الشرطة بأن الحصيلة األولية لتفجري منطقة البياع
جنوب غربي بغداد بلغت قتيلني وخمسة مصابني.
وقال املصدر إن “الحصيلة األولية للتفجري االنتحاري الذي استهدف
جمعا من املواطنني بمنطقة البياع جنوب غربي بغداد ،بلغت قتيلني
وخمسة مصابني من املدنيني”.
 2016/9/27قتيالن وخمسة مصابني بحصيلة تفجري البياع جنوب غربي
بغداد :افاد مصدر يف الشرطة بأن الحصيلة األولية لتفجري منطقة البياع
جنوب غربي بغداد بلغت قتيلني وخمسة مصابني.
وقال املصدر إن “الحصيلة األولية للتفجري االنتحاري الذي استهدف
جمعا من املواطنني بمنطقة البياع جنوب غربي بغداد ،بلغت قتيلني
وخمسة مصابني من املدنيني”.
 2016/9/27قتلى وجرحى بتفجري انتحاري يف بغداد الجديدة شرقي
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العاصمة :اعلنت قيادة عمليات بغداد عن سقوط عدد من املدنيني بني
قتيل وجريح بتفجري انتحاري بحزام ناسف بمنطقة بغداد الجديدة
شرقي بغداد.
وقالت القيادة يف بيان إن “اعتداء إرهابيا بواسطة انتحاري يرتدي حزاما
ناسفا استهداف املواطنني يف منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد ،ما
أسفر عن مقتل وإصابة عدد من املواطنني”.
 2016/9/28مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة الكريعات
شمالي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر ،إن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية يف منطقة
الكريعات ،شمالي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة ثمانية
آخرين”.
 2016/9/28مقتل واصابة  12شخصاً بسقوط قذيفتي هاون جنوب غربي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  12شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بسقوط قذيفتي هاون على دور سكنية ،جنوب غربي
بغداد.
وقال املصدر إن “قذيفتي هاون أُطلقتا من مصدر مجهول وسقطتا على
دور سكنية بمنطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد ،ما أسفر عن مقتل
ثالثة اشخاص واصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة””.
 2016/9/28مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري يف منطقة الصليخ
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
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وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من محال تجارية يف منطقة
الصليخ ،شمالي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة
آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/9/28مقتل وإصابة ستة اشخاص بتفجري باص يف منطقة الحرية
الثانية شمال غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن
ستة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة الصقة وضعت
يف باص ،شمال غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة الصقة كانت مثبتة اسفل سيارة باص نوع (كيا)
انفجرت لدى مرورها يف منطقة الحرية الثانية ،شمال غربي بغداد،
مما اسفرت عن مقتل اثنني من الركاب واصابة اربعة آخرين بينهم
السائق بجروح متفاوتة والحاق اضرار مادية بالسيارة”.
 2016/9/28مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف منطقة الشعلة
شمال غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة
أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمال غربي
بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة الشعلة ،شمال غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/9/28مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة الدورة
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخليةبأن تسعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح ،بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد
وقال املصدر أن “عبوة ناسفة ،انفجرت مستهدفة مقهى شعبيا بحي

238

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
الصحة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني
واصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/9/29مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب سوق شعبية ،يف منطقة
ابو دشري ،جنوبي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخص واصابة ثمانية
آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/9/29مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري شرقي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية ،يف منطقة
النعريية ،شرقي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخصني واصابة ستة
آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/9/30مقتل واصابة ستة أشخاص بتفجري باص يف منطقة حسينية
الراشدية شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخليةبان ستة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري عبوة الصقة وضعت أسفل باص،
شمالي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة الصقة موضوعة اسفل باص نوع (كوسرت)
انفجرت لدى مروره يف منطقة حسينية الراشدية ،شمالي بغداد ،مما
أسفر عن مقتل شخص واصابة خمسة اخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/9/30مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف منطقة سويب
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جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخليةبأن ثمانية أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت قرب مولدة أهلية يف منطقة
سويب ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني واصابة ستة
آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/9/30مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري يف قضاء املدائن جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب محال تجارية يف قرية
سطيح التابعة الي قضاء املدائن ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/9/30مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري يف قضاء ابو غريب غربي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  11شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من سوق شعبية
يف قرية خان ضاري بقضاء ابو غريب ،غربي بغداد ،مما أسفرت عن
مقتل شخصني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/1مقتل وإصابة تسعة اشخاص بتفجري يف حي ابو دشري جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من سوق شعبية
يف حي ابو دشري بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل
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شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/1مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري يف قضاء املحمودية جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  11شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف
قضاء املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة
تسعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/2مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري يف منطقة الدورة جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن ستة اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من أفران للصمون بحي
الصحة بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص
وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/2مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف حي أور شمال
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن ثمانية اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمال شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من محال تجارية بحي
أور شمال شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة ستة
آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/2العثور على عبوات وأحزمة معدة الستهداف املواكب يف محرم
شمالي بغداد :افاد مصدر يف الشرطة بأن قوة أمنية عثرت على عبوات
واحزمه ناسفة شمالي بغداد كانت معدة الستهداف املواكب أثناء شهر
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محرم.
وقال املصدر إن “قوة أمنية من استخبارات الداخلية تمكنت من العثور
على كدس عتاد يف منطقة التاجي شمالي بغداد”.
وأوضح املصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن “الكدس عبارة
عن عبوات وأحزمة ناسفة معدة للتفجري على املواكب أثناء شهر محرم”.
 2016/10/2مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري يف الحي الصناعي بمنطقة
بسماية جنوب شرقي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن
 11شخصاً سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي
بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتفي الحي الصناعي بمنطقة
بسماية ،جنوب شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة
تسعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/2مقتل وإصابة سبعة اشخاص بتفجري يف منطقة حي الفرات
جنوبي غرب بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن سبعة
اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي غرب
بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من محال تجارية يف منطقة
حي الفرات ،جنوبي غرب بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة
ستة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/2مقتل وإصابة ستة أشخاص بتفجري يف منطقة حسينية
الراشدية شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخليةبأن ستة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
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وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف
منطقة حسينية الراشدية ،شمالي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل
شخصني واصابة اربعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/3مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف منطقة االمني شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن ثمانية اشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من مقهى شعبي بمنطقة
االمني شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين
بجروح متفاوتة”.
 2016/10/3مقتل واصابة  10اشخاص بتفجري يف تقاطع النهروان جنوب
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن عشرة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من محال تجارية يف تقاطع
النهروان جنوب شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/3تفجري حي العامل وقع قرب مركز صحي وسوق شعبي :أفاد
مصدر يف الشرطة العراقية بأن تفجري منطقة حي العامل جنوب غربي
بغداد وقع قرب مركز صحي وسوق شعبي.
وقال املصدر إن “التفجري االنتحاري الذي ضرب منطقة حي العامل وقع
قرب مركز الحوراء الصحي القريب من أحد األسواق الشعبية”.
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن “الحصيلة األولية
للتفجري بلغت ثالثة جرحى” ،مبينا أن الجرحى “نقلوا اىل مستشفى
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قريب لتلقي العالج”.
 2016/10/3مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري يف منطقة سبع البور
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن عشرة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من سوق شعبية يف منطقة
سبع البور ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل ثالثة أشخاص وإصابة
سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/3مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن عشرة أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من علوة لبيع الفواكه
والخضر يف ناحية اليوسفية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخصني وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/4مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري شمالي بغداد :افاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن ثمانية اشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من محال تجارية يف منطقة
الصليخ ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة
آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/5مقتل واصابة عشرة أشخاص بتفجري يف ناحية الراشدية
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن عشرة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
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وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من معمل لالملنيوم يف
ناحية الراشدية ،شمالي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني واصابة
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/5مقتل واصابة عشرة أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخليةبأن عشرة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف
قضاء املحمودية ،جنوبي العاصمة بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني
واصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/5مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخليةبأن ثمانية اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرتقرب سوق شعبية ،يف منطقة
املدائن ،جنوبي بغداد ،ما اسفرت عن مقتل ثالثة اشخاص وإصابة
خمسة آخرين”.
 2016/10/6مقتل وإصابة  11شخصا بتفجري يف قضاء النهروان جنوبي
بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن  11شخصا سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتفي قضاء النهروان ،جنوبي بغداد،
مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/6مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف منطقة الطوبجي
غربي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن ثمانية اشخاص
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سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة الطوبجي ،غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/7مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري غربي بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية العراقيةبأن عشرة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف
منطقة البكرية ،غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/9مقتل وإصابة  14شخصاً على األقل بتفجري انتحاري استهدف
موكباً حسينياً شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن
 14شخصاً على األقل سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري انتحاري بحزام
ناسف استهدف موكباً حسينياً ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه مستهدفاً
موكباً للعزاء الحسيني قرب أفران صمون الدرويش يف منطقة بغداد
الجديد ،شرقي العاصمة ،مما أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص واصابة 11
آخرين بجروح متفاوتة” ،مرجحا ،ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب “شدة
التفجري”.
 2016/10/9مقتل واصابة خمسة اشخاص بتفجري قرب مولدة أهلية
جنوب شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخليةبان خمسة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب مولدة اهلية ،جنوب
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شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من مولدة اهلية يف منطقة
الزعفرانية ،جنوب شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل صاحب املولدة
واصابة اربعة اشخاص بجروح متفاوتة تصادف مرورهم لحظة وقوع
التفجري”.
 2016/10/9مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة الشعلة شمال
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن تسعة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمال غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من مقهى شعبي يف
منطقة الشعلة ،شمال غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/9مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري شمالي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن عشرة أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف
منطقة الحسينية ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/9مقتل وإصابة  14شخصاً على األقل بتفجري انتحاري استهدف
موكباً حسينياً شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن
 14شخصاً على األقل سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري انتحاري بحزام
ناسف استهدف موكباً حسينياً ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه مستهدفاً
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موكباً للعزاء الحسيني قرب أفران صمون الدرويش يف منطقة بغداد
الجديد ،شرقي العاصمة ،مما أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص واصابة 11
آخرين بجروح متفاوتة” ،مرجحا،ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب “شدة
التفجري”.
 2016/10/10مقتل واصابة  10اشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف
وزارة الداخليةبأن عشرة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري
عبوة ناسفة يف قضاء املدائن ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتقرب مقهى شعبي بمنطقة الجعارة
يف قضاء املدائن جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/12مقتل  10اشخاص بتفجري شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة
الداخليةبأن  10اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح ،بتفجري عبوة ناسفة،
شرقي بغداد.
وقال املصدر أن “عبوة ناسفة ،انفجرت ،على محال تجارية بمنطقة
العبيدي شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني واصابة ثمانية
آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/12مقتل وإصابة ستة أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية العراقيةبأن ستة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من سوق شعبية يف قضاء
املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة
خمسة آخرين بجروح متفاوتة”.
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 2016/10/12إصابات بانفجار أربع عبوات استهدفت مواكب حسينية يف
الشعلة والعبيدي :أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إصابة عدد من
املواطنني بانفجار أربع عبوات ناسفة استهدفت مواكب حسينية يف
الشعلة والعبيدي.
وقالت القيادة يف بيان مقتضب إن “عبوتني ناسفتني انفجرتا يف منطقة
ال عن انفجار عبوتني ناسفتني يف منطقة العبيدي” ،مشرياً
الشعلة فض ً
اىل أن “العبوات استهدفت مواكب حسينية واسفرت عن اصابة عدد
من املواطنني”.
 2016/10/13مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري شمال غربي بغداد :افاد
مصدر يف وزارة الداخليةبأن سبعة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة شمال غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرتقرب محال تجارية ،يف منطقة
الطوبجي ،شمال غربي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني واصابة
خمسة آخرين”.
 2016/10/13مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري شمال شرقي بغداد:
افاد مصدر يف وزارة الداخليةبأن تسعة اشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرتفي منطقة الشعب ،شمال شرقي
بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة ثمانية آخرين”.
 2016/10/13مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري شمالي بغداد:أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن عشرة أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
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وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من سوق شعبية يف منطقة
سبع البور ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/14مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري جنوب شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخليةبأن تسعة أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت ،قرب مقهى شعبي ،بمنطقة
الزعفرانية ،جنوب شرقي بغداد ،ما اسفرت عن مقتل شخص ،واصابة
ثمانية آخرين”.
 2016/10/14مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري “باص” شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخليةبأن ثمانية أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة الصقة داخل عجلة “باص” شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة الصقة ،داخل عجلة باص نوع كيا ،انفجرت ،خالل
مرورها يف مدينة الصدر ،شرقي بغداد ،ما اسفرت عن مقتل شخصني
ال عن احداث اضرار مادية
أحدهما السائق ،وإصابة ستة آخرين ،فض ً
بالغة يف السيارة”.
 2016/10/14مقتل وإصابة ستة أشخاص بتفجري غربي بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية العراقيةبأن ستة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة حي الحسني ،غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص
وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة”.
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 2016/10/14مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن تسعة أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق تجارية يف قرية
سيد عبد اهلل التابعة اىل قضاء املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت
عن مقتل شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/14مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري جنوب شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن ثمانية أشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من محال صناعية يف
منطقة النهروان ،جنوب شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص
وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/14مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقيةبأن عشرة أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرتبالقرب من سوق شعبية يف ناحية
اليوسفية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/15نحو  55قتيال يف تفجري انتحاري وهجومني يف العراق :قالت
مصادر أمنية وطبية إن نحو  55شخصا قتلوا يف هجمات بالعراق
استهدفت تجمعا للشيعة.
ووقع أغلب الضحايا عندما فجر انتحاري سرتة ناسفة وسط تجمع
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للشيعة يف بغداد مما أسفر عن مقتل  41على األقل وإصابة  33آخرين،
ووقع االنفجار داخل خيمة مكتظة بالزوار املشاركني يف إحياء ذكرى
عاشوراء.
وأعلن تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عن الهجوم يف بيان نشره
على اإلنرتنت.
 2016/10/15تفجري الشعب االنتحاري استهدف مجلس عزاء:افاد مصدر يف
وزارة الداخلية بأن التفجري االنتحاري بحزام ناسف يف منطقة الشعب،
شمال شرقي بغداد ،استهدف مجلس عزاء لعشرية البهادل ،واسفر
عن مقتل واصابة  76شخصاً.
وقال املصدر إن “التفجري االنتحاري بحزام ناسف الذي وقع يف منطقة
الشعب ،شمال شرقي بغداد ،استهدف مجلس عزاء لعشرية البهادل،
مما اسفر عن مقتل  41شخصا واصابة  35آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/15مقتل موظف يف العدل بتفجري سيارته غربي بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية بان موظفاً يف وزارة العدل قتل بانفجار عبوة الصقة
وضعت يف سيارته غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة الصقة ،مثبتة داخل عجلة مدنية ،يستقلها موظف
يف وزارة العدل ،انفجرت مساء اليوم ،لدى مروره بمنطقة العامرية،
ال عن الحاق اضرار مادية
غربي بغداد ،ما اسفر عن مقتله يف الحال فض ً
بالغة بالعجلة”.
 2016/10/15مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري شرقي بغداد :افاد مصدر
يف وزارة الداخلية بان تسعة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار
عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
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وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية ،بمنطقة
بغداد الجديدة ،شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني واصابة
سبعة آخرين”.
 2016/10/15مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري شرقي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف حي
االمني التابع ملنطقة بغداد الجديدة ،شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل
شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/19مقتل واصابة  12شخصاً بتفجريموكب عزاء حسيني يف
الكريعات شمالي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية إن “ عبوة ناسفة،
انفجرت قرب موكب عزاء حسيني يف منطقة الكريعات ،شمالي بغداد،
ما اسفر عن مقتل شخصني واصابة عشرة اخرين”.
 2016/10/21مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري يف اليوسفية جنوبي بغداد:
أفاد مصدر أمني إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة لبيع
الفواكه والخضر يف ناحية اليوسفية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن
امقتل شخصني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/21تسعة أشخاص بني قتيل وجريح يف العبيدي :أفاد مصدر أمنيا
بأن تسعة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة،
شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبية يف
منطقة العبيدي ،شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة
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ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/21قصف حسينية يف كركوك يسفر عن عشرات القتلى :سقط
العشرات بني قتيل وجريح لدى قيام احدى طائرات التحالف الدولي
بقيادة الواليات االمريكية املتحدة بقصف احد اماكن التعبد املذكورة
اثناء تواجد العوائل داخلها.
فبحسب الحصيلة االولية لضحايا املجزرة فقد قتل سبة عشر شخصا
وجرح اكثر من ثالثني اغلبهم من النساء واالطفال ،فيما يرجح ارتفاع
معدل الوفيات نتيجة لبعض االصابات البليغة.
مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف منطقة الشعلة شمال غربي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة أشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،بمنطقة الشعلة ،شمال غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية يف منطقة
الشعلة ،شمال غربي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخصني واصابة
سبعة آخرين بجروح”.
 2016/10/21إبطال مفعول سيارة مفخخة يف منطقة الحبيبية شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن قوة أمنية تمكنت من إبطال عجلة
مفخخة مركونة قرب معرض للسيارات شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “قوة من الجهد الهندسي التابع لوزارة الداخلية ،تمكنت
من تفكيك عجلة مفخخة ،مركونة قرب معارض بيع السيارات يف
منطقة الحبيبية ،بمدينة الصدر ،شرقي بغداد”.
 2016/10/21مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري باص يف منطقة
الحسينية شمال شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة
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أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة داخل عجلة
باص شمال شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،داخل عجلة باص نوع كيا ،انفجرت اثناء
مرور السيارة يف منطقة الحسينية ،شمال شرقي بغداد ،ما اسفرت عن
مقتل شخصني واصابة خمسة آخرين”.
 2016/10/22سقوط  12قذيفة هاون وصاروخي كاتيوشا شمالي ناحية أبي
صيدا :أعلنت اللجنة األمنية يف ناحية أبي صيدا بمحافظة دياىل عن
سقوط  12قذيفة هاون وصاروخي كاتيوشا يف محيط قرية زراعية تقع
شمالي الناحية ،مبيناً أن الحادث هو الثاني من نوعه خالل الشهر
الحالي.
وقال رئيس اللجنة عواد الربيعي إن “ 12قذيفة هاون وصاروخي كاتيوشا
سقطت يف محيط قرية أبو كرمة الزراعية شمالي ناحية أبي صيدا
( 30كم شمال شرق بعقوبة) ،دون وقوع إصابات بشرية ،واقتصرت
الخسائر على بعض األضرار املادية باملنازل”.
 2016/10/23مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف منطقة الشيخ عمر
وسط بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،وسط بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من مطعم
للمأكوالت الشعبية يف منطقة الشيخ عمر ،وسط بغداد ،مما أسفرت
عن مقتل شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/23مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف منطقة الزعفرانية
جنوب شرقي بغداد
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أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة الزعفرانية ،جنوب شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخصني
وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/23مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري يف منطقة الدورة
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة
سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/24مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري جنوب شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة الزعفرانية ،جنوب شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخصني وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/24مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب محال تجارية ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة السيدية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة
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ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/24مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري جنوب غربي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية أشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب مطعم للمأكوالت الشعبية،
جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مطعم للمأكوالت
الشعبية يف منطقة البياع ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخصني وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة “.
 2016/10/27كورد فيليون يتعرضون ملمارسات عنصرية يف اربيل :افادت
مصادر حقوقية ان شريحة كبرية من الشيعة الفيليني الكورد يف
محافظة اربيل يتعرضون ملمارسات عنصرية تتسم بالكراهية.
وقالت املصادر ان التنكيل واالزدراء طال العشرات من الكورد الفيلية،
فيما يمارس بعض الكورد من املذاهب االخرى سلوكيات تسهم يف
التضييق على الشيعة وتحث على مقاطعتهم.
 2016/10/29مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري يف منطقة حي الجهاد
جنوبي غرب بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ستة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي غرب بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،بالقرب من محال
تجارية يف منطقة حي الجهاد ،جنوبي غرب بغداد ،مما اسفر عن مقتل
شخص واصابة خمسة اخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/29مقتل مواطن ونجله بتفجري سيارته جنوب غربي بغداد :افاد
مصدر يف وزارة الداخلية بان موظفاً يف وزارة الصحة ونجله قتال بانفجار
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عبوة الصقة وضعت اسفل سيارتهما ،جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة الصقة ،انفجرت ،مساء اليوم ،مثبتة داخل عجلة
مدنية يستقلها موظف يف وزارة الصحة ،خالل مروره بمنطقة حي
العامل ،جنوب غربي بغداد ،ما اسفر عن مقتله ونجله الذي كان معه
داخل السيارة”.
 2016/10/30مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف منطقة الطوبجي
شمال غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة
اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمال غربي
بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من محال تجارية
يف منطقة الطوبجي ،شمال غربي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني
واصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/31مقتل وإصابة  13شخصاً بتفجري يف منطقة الشعلة شمال
غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخليةبأن  13شخصاً سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري سيارة مفخخة ،بمنطقة الشعلة ،شمال غربي
بغداد.
وقال املصدر إن “سيارة مفخخة انفجرت ،مساء اليوم ،بالقرب من محال
تجارية يف منطقة الشعلة ،شمال غربي بغداد ،مما اسفر عن مقتل
شخصني واصابة  11آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/31مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ستة أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع الفواكه والخضر ،جنوبي
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بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من علوة الرشيد
لبيع الفواكه والخضر يف حي أبو دشري بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد،
مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/10/31مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري يف منطقة حي الوحدة
جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،بالقرب من مرآب
للسيارات يف منطقة حي الوحدة ،جنوبي بغداد ،مما اسفر عن مقتل
شخص واصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/1مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري يف منطقة السيدية
جنوبي بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت ،مساء اليوم ،قرب محال تجارية،
يف منطقة السيدية ،جنوبي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة
سبعة آخرين”.
 2016/11/1مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري يف منطقة البياع جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة أشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،قرب محال تجارية يف
منطقة البياع ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني واصابة
خمسة آخرين بجروح متفاوتة”.
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 2016/11/3مقتل استاذ جامعي بتفجري سيارته يف منطقة الوزيرية شمالي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن أستاذاً جامعياً قتل
بانفجار عبوة الصقة وضعت بسيارته ،شمالي بغداد.
وقال املصدر ان “عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية تعود
ألستاذ جامعي انفجرت ،مساء اليوم ،لدى مرورها يف منطقة الوزيرية،
شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتله يف الحال وإلحاق أضرار مادية
بالسيارة”.
 2016/11/3مقتل وإصابة ستة أشخاص بتفجري يف منطقة حي الفرات
جنوب غربي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ستة
اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوب غربي
بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من محال تجارية
يف منطقة حي الفرات ،جنوب غربي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل
شخصني واصابة اربعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/4مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري يف منطقة الكريعات
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،قرب محال تجارية
يف منطقة الكريعات ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص
وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/4مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري يف منطقة االمني شرقي
بغداد :افاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص سقطوا
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بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،قرب مطعم شعبي
يف منطقة االمني ،شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/4مقتل وإصابة  10أشخاص بتفجري يف منطقة الزعفرانية جنوب
شرقي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن  10أشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،يف منطقة الزعفرانية،
جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،قرب مقهى شعبي
يف منطقة الزعفرانية ،جنوب شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخصني وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/4مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري يف منطقة سبع البور
شمالي بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة اشخاص
سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم ،بالقرب من سوق شعبية
يف منطقة سبع البور ،شمالي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخص
واصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/5مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدرإن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب مقهى شعبي بمنطقة
الجعارة ،جنوبي بغداد ،ما اسفرت عن مقتل شخص واصابة سبعة
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آخرين”.
 2016/11/5مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري شمال شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة حي اور ،شمال شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخصني
واصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/5مقتل واصابة تسعة يف تفجري وسط بغداد :أفاد مصدر يف وزارة
الداخلية بأن تسعة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة
ناسفة قرب مطعم شعبي وسط بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت قرب مطعم شعبي يف منطقة
الشيخ عمر ،وسط بغداد ،مما أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص وإصابة
ستة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/6مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري جنوب شرقي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة اشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت يف حي صناعي بمنطقة بسماية،
جنوب شرقي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخص واصابة ستة
آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/6مقتل وإصابة ستة أشخاص بتفجري غربي بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية العراقية بأن ستة اشخاص ،سقطوا بني قتيل وجريح
بتفجري عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
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وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية بمنطقة
االسكان غربي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخص واصابة خمسة
آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/6مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري شمالي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية يف منطقة
الحسينية ،شمالي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخص واصابة
ثمانية آخرين”.
 2016/11/6مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري جنوب غربي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة اشخاص ،سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية بمنطقة
البياع جنوب غربي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخصني واصابة
سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/6مقتل واصابة عشرة اشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن عشرة اشخاص ،سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت قرب مقهى شعبي يف حي
الصحة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخص
واصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/7مقتل عشرة أشخاص بسقوط قذيفتي هاون جنوبي بغداد:
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أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن عشرة أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بسقوط قذيفتي هاون ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “قذيفتي هاون سقطتا بالقرب من منازل سكنية يف
قرية عرب جبور التابعة ملنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما أسفرتا عن
مقتل ثالثة أشخاص واصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/7مقتل سبعة أشخاص بتفجري شرقي بغداد :أفاد مصدر يف
وزارة الداخلية بأن سبعة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري
عبوة ناسفة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة الفضيلية ،شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
واصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/7مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري جنوب شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة اشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بتفجري عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت قرب مقهى شعبي يف منطقة
الزعفرانية ،جنوب شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص واصابة
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/7مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري شمالي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بتفجري سيارة نوع باص ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة الصقة مثبتة أسفل باص نوع كيا ،انفجرت
لدى مرورها يف منطقة الراشدية ،شمالي بغداد ،مما أسفر عن مقتل
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شخصني واصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/7مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري شرقي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية ،بمنطقة
النعريية ببغداد الجديدة ،شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص
واصابة سبعة آخرين”.
 2016/11/7إصابة ستة أشخاص بتفجري وسط بغداد :أفاد مصدر يف
وزارة الداخلية بأن ستة اشخاص اُصيبوا بجروح متفاوتة ،بتفجري
وسط العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت بمنطقة العالوي وسط العاصمة
بغداد ،ما أسفرت عن إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة”.
 2016/11/8مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري شرقي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة قرب محال تجارية ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة حي أور ،شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/8مقتل واصابة  11شخصاً بتفجري شرقي بغداد :أفاد مصدر يف
وزارة الداخلية بأن  11شخصاً سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري شرقي
بغداد.
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وقال املصدر إن “سيارة مفخخة انفجرت يف منطقة االمني شرقي بغداد،
مما اسفر عن مقتل شخصني واصابة تسعة آخرين”.
 2016/11/9مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ستة أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع الفواكه والخضر ،جنوبي
بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة الرشيد لبيع
الفواكه والخضر يف حي أبو دشري التابع ملنطقة الدورة ،جنوبي بغداد،
مما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/9مقتل وإصابة ثالثة موظفني باملوارد املائية بتفجري جنوبي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثالثة موظفني يف وزارة
املوارد املائية سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي
بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة أنفجرت لدى مرور سيارة حكومية
يستقلها ثالثة موظفني يف وزارة املوارد املائية لدى مرورها يف قرية باوي
التابعة لقضاء املدائن ،جنوبي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل احدهم
واصابة اثنني آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق اضرار مادية بالسيارة”.
 2016/11/9مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري غربي بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مقهى شعبي
بمنطقة الغزالية ،غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
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ستة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/9مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري جنوب غربي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة أشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة،جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت بالقرب من محال تجارية
بمنطقة البياع ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص
وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/10مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري شمالي بغداد :أفاد مصدر يف
وزارة الداخلية بأن  11سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري عبوة ناسفة،
شمالي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق شعبية يف منطقة
الحماميات يف قضاء التاجي ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
ثالثة أشخاص واصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/10مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف
وزارة الداخلية بأن  11شخصاً سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري عبوة
ناسفة ،يف منطقة الدورة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت،قرب محال تجارية يف منطقة ابو
دشري بمنطقة الدورة ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/11مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بأن عشرة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بتفجري عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
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وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،صباح اليوم ،قرب علوة لبيع
الفواكه والخضر يف ناحية اليوسفية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن
مقتل شخصني وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/11مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري غربي بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية بأن عشرة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار
عبوة ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية بمنطقة
البكرية ،غربي بغداد ،ما اسفرت عن مقتل شخصني وإصابة ثمانية
آخرين”.
 2016/11/11مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف
وزارة الداخلية بأن  11شخصاً سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة
ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب مقهى شعبي يف شارع
املستشفى بقضاء املدائن جنوبي بغداد ،ما اسفرت عن مقتل شخص
وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/11مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة أشخاص ،سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية يف منطقة
املحمودية جنوبي بغداد ،ما اسفرت عن مقتل شخصني وإصابة خمسة
آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/12مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري غربي بغداد :أفاد مصدر
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يف وزارة الداخلية بان تسعة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بتفجري عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،بعد ظهر اليوم ،بالقرب من
محال تجارية يف قضاء ابو غريب ،غربي بغداد ،مما اسفر عن مقتل
شخصني واصابة سبعة اخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/12مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري جنوب غربي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت مساء اليوم قرب مقهى شعبي
بمنطقة الدوانم جنوب غربي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني
واصابة ستة آخرين”.
 2016/11/12مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري شمال غربي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمال غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت مساء اليوم ،قرب محال تجارية
بمنطقة الوشاش شمال غربي بغداد ،ما اسفرت عن مقتل شخص
واصابة سبعة آخرين”.
 2016/11/12مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري غربي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،ظهر اليوم ،بالقرب من محال
تجارية يف قضاء أبو غريب ،غربي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل
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شخصني وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/13مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري سيارة مفخخة شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة أشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بتفجري سيارة مفخخة ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “سيارة مفخخة مركونة انفجرت ،بعد ظهر اليوم ،قرب
عدد من املحال التجارية يف منطقة العبيدي ،شرقي بغداد ،مما أسفرت
عن مقتل شخص واصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة” ،مبيناً أن
“الحصيلة أولية وقابلة لالرتفاع بسبب شدة التفجري”.
 2016/11/13إصابة مدنيني بتفجري شرقي بغداد :أعلنت قيادة عمليات
بغداد عن إصابة مدنيني اثنني بتفجري عبوة ناسفة شرقي بغداد ،فيما
اشارت اىل تعرض رتل عسكري للتفجري غربي العاصمة.
وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن إن “عبوة ناسفة
ال عسكرياً لدى مروره على الخط
أنفجرت ،مساء اليوم ،مستهدفة رت ً
السريع يف منطقة الغزالية ،غربي بغداد” ،مبيناً أن “التفجري أسفر عن
اضرار طفيفة بالعجالت”.
 2016/11/13مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري شمال غربي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة شمال غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،مساء اليوم ،بالقرب يف منطقة
الشعلة ،شمال غربي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/14مقتل وإصابة  12شخصاً بهجمات انتحارية غرب كربالء:
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أعلنت قيادة عمليات الفرات األوسط مقتل وإصابة  12شخصاً بتفجري
انتحاري بحزام ناسف يف قضاء عني التمر ،غرب كربالء (108كم
جنوب العاصمة بغداد) ،فيما أكدت أن القوات االمنية تمكنت من قتل
خمسة انتحاريني آخرين حاولوا تفجري أنفسهم داخل مركز القضاء.
وقال قائد عمليات الفرات االوسط اللواء الركن قيس املحمداوي ،قتل
خمسة انتحاريني يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا الدخول اىل القضاء
وتفجري انفسهم داخل املركز.
 2016/11/14مقتل وإصابة عشرة أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن عشرة اشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،صباح اليوم ،بالقرب من سوق
شعبية يف قضاء املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخصني وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/14إصابة ثمانية اشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية أشخاص اصيبوا بانفجار عبوة
ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،صباح اليوم ،بالقرب من محال
تجارية يف قضاء املدائن ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن إصابة ثمانية
اشخاص بجروح متفاوتة”.
 2016/11/14مقتل وإصابة  11شخصا بتفجري غربي بغداد :افاد مصدر
يف وزارة الداخلية العراقية بأن  11شخصا سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة ،غربي بغداد.
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وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،ظهر اليوم ،بالقرب من محال
تجارية يف قضاء ابوغريب ،غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل ثالثة
اشخاص واصابة ثمانية اخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/15مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري جنوب غربي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية أشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع االغنام ،جنوب غربي
بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة لبيع االغنام يف
منطقة سويب ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/15مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري غربي بغداد :افاد مصدر
يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بتفجري عبوة ناسفة قرب محال تجارية ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة العامرية ،غربي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخص واصابة
ثمانية آخرين بجروح متفاوتة صادف مرورهم لحظة وقوع التفجري”.
 2016/11/15مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية اشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة السيدية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص واصابة
سبعة آخرين بجروح متفاوتة”.
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 2016/11/15مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري جنوب شرقي بغداد:
افاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة اشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من موكب حسيني يف
قضاء النهروان ،جنوب شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخص
واصابة ثمانية اخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/16مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري شمال غربي بغداد:
افاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة اشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة شمال غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية ،يف منطقة
الطوبجي ،شمالي غرب بغداد ،ما اسفرت عن مقتل شخصني واصابة
خمسة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/16مقتل وإصابة ستة أشخاص بتفجري جنوب شرقي بغداد:
افاد مصدر يف وزارة الداخلية بان ستة اشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال صناعية ،بمنطقة
النهروان ،جنوب شرقي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخص وإصابة
خمسة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/16مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري جنوب غربي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ثمانية أشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة قرب محال تجارية ،جنوب غربي
بغداد.
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وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية
بمنطقة البياع ،جنوب غربي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني
وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة “.
 2016/11/17مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت يف قرية الدرعية بمنطقة املدائن،
جنوبي بغداد ،ما اسفرت عن مقتل شخص واصابة سبعة آخرين”.
 2016/11/17مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري شمالي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة الكريعات ،شمالي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخصني
واصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/18مقتل وإصابة ثمانية أشخاص بتفجري شمال غربي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية أشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بتفجري عبوة ناسفة يف منطقة الشعلة شمال غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية يف منطقة
الشعلة ،شمال غربي بغداد ،مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة
سبعة آخرين بجروح”.
 2016/11/19مقتل واصابة عشرة اشخاص بتفجري غربي بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الدخلية بأن عشرة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار
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عبوة ناسفة غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب سوق شعبية ،بمنطقة
خان ضاري ،غربي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني واصابة ثمانية
آخرين”.
 2016/11/19مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري شرقي بغداد :افاد
مصدر يف وزارة الدخلية بأن ثمانية اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية ،بمنطقة
االمني ،شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني واصابة ستة
آخرين”.
 2016/11/19مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري شمال شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن تسعة اشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،شمال شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب سوق شالل بمنطقة
الشعب ،شمال شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة
ثمانية آخرين”.
 2016/11/20صحيفة الشرق االوسط تنشر تقريرا مفربكا ضد شيعة
العراق :نشرت صحيفة “الشرق األوسط” السعودية فى عددها الصادر
اليوم األحد ،تقريرا ورد فيه تصريح نسب إىل منظمة الصحة العاملية،
بشأن ما وصفته بـ”تحذيرات أممية من حاالت حمل غري شرعى فى
كربالء” ،فيما كذبت املنظمة ذلك ،وأدانت بشدة إقحام اسمها فى هذا
التقرير الذى وصفته بـ”املفربك” ،كما هددت بمقاضاة ناشريه.
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 2016/11/20مقتل وإصابة تسعة أشخاص بتفجري وسط بغداد :أفاد مصدر
يف وزارة الداخلية بأن تسعة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار
عبوة ناسفة وسط بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،صباح اليوم ،قرب مطعم شعبي
يف منطقة الشيخ عمر وسط بغداد ،مما أسفرت عن مقتل ثالثة
أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/20مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري جنوبي بغداد :أفاد مصدر يف
وزارة الداخلية العراقية بأن  11شخصاً سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار
عبوة ناسفة ،جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،صباح اليوم ،بالقرب من سوق
شعبية يف ناحية اليوسفية ،جنوبي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخصني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/20مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري جنوب غربي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بأن سبعة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح،
بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر ان “عبوة ناسفة ،انفجرت ،يف منطقة حي العامل جنوب
غربي بغداد” ،مبيناً أن “االنفجار اسفر عن مقتل شخصني ،وإصابة
خمسة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/21مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري باص شرقي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بأن ستة اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة الصقة ،يف عجلة “باص” شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة الصقة ،مثبتة داخل كيا باص نوع كيا ،انفجرت
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بعد ظهر اليوم ،يف منطقة املشتل شرقي بغداد ،ما اسفر عن مقتل
شخص واصابة خمسة آخرين”.
 2016/11/21مقتل واصابة  11شخصاً بتفجري جنوبي بغداد :افاد مصدر يف
وزارة الداخلية بأن  11شخصاً سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة
ناسفة جنوبي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت ،بعد ظهر اليوم ،قرب ملعب
شعبي بمنطقة املدائن ،جنوبي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخصني
واصابة تسعة آخرين”.
 2016/11/22مقتل واصابة  10اشخاص بتفجري شمالي بغداد :أفاد مصدر يف
وزارة الداخلية بأن  10اشخاص ،سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار عبوة
ناسفة شمالي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت ،مساء اليوم ،قرب مطعم شعبي
بمنطقة الحسينية ،شمالي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة
تسعة آخرين”.
 2016/11/23مقتل وإصابة  12شخصاً بتفجري أربع عبوات ناسفة يف ثالث
مناطق جنوبي غرب بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن  12شخصاً
سقطوا بني قتيل وجريح بتفجري أربع عبوات ناسفة يف ثالث مناطق
جنوبي غرب بغداد.
وقال املصدر إن “أربع عبوات ناسفة انفجرت بالتزامن قرب سوق
شعبية وتجمعات للمدنيني يف مناطق الشرطة الرابعة الخامسة
والبياع جنوبي غرب بغداد ،مما اسفرت عن مقتل ثالثة أشخاص
وإصابة تسعة آخرين.
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 2016/11/23مقتل وإصابة  11شخصاً بتفجري شمالي بغداد :أفاد مصدر يف
وزارة الداخلية العراقية بأن  11شخصاً سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار
عبوة ناسفة ،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،ظهر اليوم ،بالقرب من محال
تجارية يف منطقة سبع البور ،شمالي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل
شخصني وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/23مقتل وإصابة  13شخصاً بتفجري شرقي بغداد :أفاد مصدر يف
وزارة الداخلية بأن  13شخصاً سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار سيارة
مفخخة قرب محال تجارية يف منطقة حي اور ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “سيارة مفخخة مركونة قرب محال تجارية انفجرت،
مساء اليوم ،يف منطقة حي اور ،شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل ثالثة
أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة” ،مؤكداً أن “الحصيلة
أولية وقابلة لالرتفاع بسبب شدة االنفجار”.
 2016/11/23مقتل وإصابة  10أشخاص بتفجري شرقي بغداد :أفاد مصدر يف
وزارة الداخلية بأن  10أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح بانفجار سيارة
مفخخة قرب محال تجارية يف منطقة املشتل ،شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “سيارة مفخخة مركونة قرب محال تجارية انفجرت،
مساء اليوم ،يف منطقة املشتل ،شرقي بغداد ،مما أسفر عن مقتل
شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة” ،مؤكداً إن “الحصيلة
أولية وقابلة لالرتفاع بسبب شدة االنفجار”.
 2016/11/24مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري جنوب غربي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة اشخاص سقطوا بني
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قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت ،ظهر اليوم ،بالقرب من مطعم
للمأكوالت الشعبية داخل الحي الصناعي بمنطقة البياع ،جنوب غربي
بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخص واصابة ستة آخرين بجروح
متفاوتة”.
 2016/11/24مقتل واصابة ثمانية اشخاص بتفجري غربي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية اشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة ناسفة ،قرب محال تجارية ،غربي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت ،مساء اليوم قرب محال تجارية،
بمنطقة الغزالية ،غربي بغداد ،ما اسفر عن مقتل شخص واصابة
سبعة آخرين”.
 2016/11/24مقتل وجرح العشرات من الزوار يف تفجري جنوب بابل :افاد
مصدر أمني رفيع بمحافظة بابل بان عشرات املدنيني سقطوا بني
قتيل وجريح بينهم زائرون ايرانيون بتفجري عبوة الصقة وضعت أسفل
باص يقلهم ،جنوب غرب الحلة.
وأضاف أن “عدد القتلى بلغ  125شخصاً ،فيما أرتفع عدد الجرحى اىل
 45جريحاً”.
 2016/11/25مقتل وإصابة ستة أشخاص بتفجري شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ستة اشخاص سقطوابني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة ،انفجرت قرب محال تجارية،بمنطقة
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العبيدي ،شرقي بغداد ،ما اسفرت عن مقتلشخص وإصابة خمسة
آخرين”.
 2016/11/25مقتل وإصابة سبعة أشخاص بتفجري شمالي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة اشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة،شمالي بغداد.
وقال املصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية يف
منطقة الحسينية ،شمالي بغداد ،مما اسفرتعن مقتل شخص واصابة
ستة آخرين بجروح متفاوتة”.
 2016/11/26مقتل واصابة تسعة اشخاص بتفجري جنوب شرقي بغداد:
أفاد مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن تسعة اشخاص سقطوا بني
قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت يف حي العريفية بمنطقة جسر
دياىل ،جنوب شرقي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخص واصابة ثمانية
آخرين بجروح متفاوتة».
 2016/11/26مقتل واصابة ستة اشخاص بتفجري جنوب غربي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن ستة اشخاص سقطوا بني قتيل
وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مرآب للسيارات
يف منطقة سويب ،جنوب غربي بغداد ،مما اسفر عن مقتل شخص
واصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة».
 2016/11/27مقتل واصابة سبعة اشخاص بتفجري جنوبي بغداد :أفاد
مصدر يف وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة أشخاص سقطوا بني قتيل
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وجريح بانفجار عبوة ناسفة ،جنوبي شرق بغداد.
وقال املصدر إن «عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق شعبية يف قضاء
املحمودية ،جنوبي بغداد ،مما اسفرت عن مقتل شخصني وإصابة
خمسة آخرين بجروح متفاوتة».
 2016/11/28إحباط هجوم ارهابي على مدينة سامراء الشيعية :أفاد مصدر
يف قيادة عمليات صالح الدين بأن خمسة مسلحني من (داعش) قتلوا
عند تسللهم لسامراء ،ومحاولتهم استهداف املدنيني والقوات األمنية
بالقضاء.
 2016/11/28انفجار سيارة ملغمة شرق بغداد :اعلنت قيادة عمليات بغداد
عن سقوط عدد من القتلى الجرحى يف انفجار سيارة مفخخة بالقرب
من علوة جميلة احد مراكز بغداد التجارية.
 2016/11/30انفجار عبوة ناسفة يف زيونة :اعلنت قيادة عمليات بغداد عن
إنفجار عبوة ناسفة يف منطقة زيونة شرقي بغداد.
وقالت القيادة إن “عبوة ناسفة انفجرت يف منطقة زيونة شرقي بغداد،
ما اسفر عن الحاق اضرار مادية بسيارتني مدنيتني دون وقوع اية
خسائر بشرية”.
 2016/12/1اصابة ثالثة اشخاص بتفجري وسط بغداد :اعلنت قيادة
عمليات بغداد اصابة ثالثة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة ،وسط بغداد.
وقال الناطق باسم عمليات بغداد إن «عبوة ناسفة ،انفجرت قرب مقهى
شعبي بمنطقة كم سارة وسط بغداد ،مبينا ان «التفجري االرهابي
اسفر عن اصابة ثالثة اشخاص بجروح متفاوتة».
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 2016/12/1مقتل وإصابة تسعة أشخاص بأربعة تفجريات شمال شرقي
بغداد :أفاد مصدر يف قيادة عمليات بغداد ،بأن تسعة أشخاص سقطوا
بني قتيل وجريح بتفجري أربع عبوات ناسفة ،يف منطقة الشعب شمال
شرقي بغداد.
وقال املصدر إن «أربع عبوات ناسفة انفجرت يف منطقة الشعب ،شمال
شرقي العاصمة بغداد ،مما أسفرت عن مقتل شخصني واصابة سبعة
آخرين بجروح متفاوتة».
 2016/12/3مقتل واصابة  13شخصاً بانفجار سيارة مفخخة وسط بغداد:
اعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل واصابة  13شخصاً بانفجار سيارة
مفخخة بمنطقة الشواكة وسط بغداد.
وقال الناطق باسم عمليات بغداد إن «سيارة مفخخة انفجرت قرب
ساحة الشهداء /التقاعد العامة مما اسفر عن مقتل اربعة اشخاص
وإصابة تسعة آخرين».
 2016/12/7اصابة ثمانية مدنيني بتفجري سيارة مفخخة جنوب غربي
بغداد :أفاد مصدر يف وزارة الداخلية بأن ثمانية مدنيني اصيبوا بتفجري
سيارة مفخخة يف منطقة الشرطة الرابعة ،جنوب غربي بغداد.
وقال املصدر إن «سيارة مفخخة إنفجرت يف منطقة الشرطة الرابعة،
جنوب غربي بغداد ،مما اسفر عن اصابة ثمانية مدنيني بجروح».
 2016/12/7إصابة أربعة أشخاص بتفجري شرقي بغداد :أعلنت قيادة
عمليات بغداد عن اصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة ،شرقي
بغداد.
وقال املتحدث باسم قيادة عمليات بغداد إن «عبوة ناسفة كانت
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موضوعة على جانب الطريق انفجرت يف منطقة كسرة وعطش
بمدينة الصدر ،شرقي بغداد ،مما أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص
بجروح متفاوتة».
 2016/12/7مقتل وإصابة أربعة أشخاص بتفجريين يف بغداد :أعلنت قيادة
عمليات بغداد عن مقتل وإصابة أربعة أشخاص بتفجريين منفصلني
يف العاصمة بغداد.
وقال املتحدث باسم قيادة عمليات بغداد إن «عبوة الصقة كانت مثبتة
أسفل سيارة باص نوع (كيا) انفجرت لدى مرورها يف حي القاهرة،
شمالي بغداد ،مما أسفرت عن اصابة شخصني بجروح متفاوتة».
 2016/12/7مقتل وإصابة أربعة أشخاص بتفجري باص شرقي بغداد:
أعلنت قيادة عمليات بغداد أن أربعة أشخاص سقطوا بني قتيل وجريح
بانفجار عبوة الصقة وضعت يف باص ،شرقي بغداد.
وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اإن «عبوة الصقة كانت مثبتة
أسفل سيارة باص نوع (كيا) انفجرت لدى مرورها يف شارع القناة
بالقرب من منطقة زيونة ،شرقي بغداد ،مما أسفرت عن مقتل مدني
مدني واصابة ثالثة آخرين بجروح».
 2016/12/8االستخبارات العسكرية تحبط مخططاً الستهداف زوار
اإلمامني العسكريني :أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية عن
تمكن تشكيالتها من إحباط محاولة الستهداف زائري اإلمامني
العسكريني ،شمالي بغداد ،وضبط كمية من األحزمة الناسفة واملواد
املتفجرة واملعدات التي تستعمل يف التفجريات.
 2016/12/11جرحى بتفجري مزدوج يستهدف سوقاً شعبية يف منطقة ابو

283

الشيعة يف مواجهة العنف ()4
دشري جنوبي بغداد :اعلنت قيادة عمليات بغداد عن إصابة خمسة
مدنيني بانفجار مزدوج جنوبي بغداد.
وقالت القيادة إن “عبوتني ناسفتني انفجرتا يف سوق منطقة أبو دشري
جنوبي بغداد ،ما أسفر عن إصابة خمسة مدنيني”.
 2016/12/18انفجار سيارة ملغمة يف معارض الحبيبية شرق بغداد :اعلن
الناطق باسم عمليات بغداد عن انفجار عجلة ملغمة نوع كيا مركونة
يف معارض الحبيبية ما اسفر عن مقتل مدني اصابة  3آخرين بجروح
مختلفة واضرار بعدد من العجالت.
 2016/12/21صواريخ كاتيوشا الستهداف مدينة الصدر ببغداد :ضبطت
شرطة بغداد صواريخ نوع كاتيوشا كانت موجهة الستهداف مدينة
الصدر شرقي بغداد.
 2016/12/21أصابة تسعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة وسط بغداد :ذكر
مصدر أمني ان «عبوة ناسفة كانت موضوعة يف ساحة ميسلون وسط
العاصمة بغداد أسفر انفجارها عن اصابة خمسة مدنيني بجروح
مختلفة».
وكانت عبوة ناسفة انفجرت يف منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد
اسفرت عن اصابة اربعة مدنيني.
 2016/12/22تفكيك سيارة ملغومة يف الشعلة :قال الناطق باسم قيادة
عمليات بغداد أن «عجلة مركونة يف الشعلة أنفجرت دون وقوع خسائر
بعد ان عزلت القوات امنية مكان الحادث قبل انفجار العجلة».
 2016/12/24مقتل مدني وإصابة  4يف تفجري انتحاري بدياىل :قتل مدني
وأصيب  4آخرون إثر تفحري سيارة مفخخة يقودها انتحاري حاول
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اقتحام مدخل قضاء الخالص (ذات الغالبية الشيعية) بمحافظة دياىل،
شرقي العراق ،وفقًا ملصدر يف الشرطة.
وقال إيهاب علي مفوض يف قيادة شرطة الخالص إن “انتحاريًا يقود
سيارة مفخخة حاول اقتحام مدخل القضاء من الجهة الشرقية”.
وأضاف مفوض أن “قوات األمن املكلفة بحماية املدخل الشرقي للقضاء
اشتبهت يف السيارة وأخذت استعدادها للتصدي لها ،ما دفع االنتحاري
لتفجريها قبل وصولها إىل نقطة التفتيش”.
 2016/12/25إصابة ثالثة أشخاص بينهم شرطي بعبوة ناسفة شرقي
بغداد :اصيب ثالثة أشخاص بينهم شرطي بانفجار عبوة ناسفة
شرقي العاصمة بغداد.
وقال الناطق باسم عمليات بغداد ان عبوة ناسفة انفجرت يف طريق
املشتل شرقي بغداد أسفرت عن إصابة ثالثة أشخاص بينهم شرطي
بجروح مختلفة.
 2016/12/25انفجار عبوة قرب محطة وقود :أعلنت قيادة عمليات بغداد،
األحد ،عن انفجار عبوة ناسفة قرب محطة وقود جنوب غربي بغداد.
وقالت القيادة إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق انفجرت قرب
محطة وقود يف منطقة البياع جنوب غربي بغداد.
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رئيس محكمة عمانية يتهجم على الشيعة ويدعو اىل تكفريهم :اطلق
رئيس املحكمة العليا يف صاللة القاضي احمد الخطيب الذي يعتنق
املذهب الوهابي تصريح تكفريي جديد بحق املسلمني الشيعة داعيا
اىل تكفرييهم.
ووثقت منظمة شيعة رايتس ووتش تصريح الخطيب اثناء محفل
وهابي ،طالب خالله بالتحريض ضد الشيعة ومحاربتهم.
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 2016/2/19انفجار استهدف منزل قائد حركة شيعية صغرية يف غزة :افاد سكان
محليون بان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة منزل الشيخ هشام سالم
قائد حركة شيعية صغرية يف شمال قطاع غزة ،ما اسفر عن وقوع اضرار دون
اصابات.
 2016/11/9اغتيال ناشط شيعي يف غزة :قامت مجموعة سلفية تكفريية
باغتيال مثقال السلمي يف مخيم الشاطئ بمدينة غزة جنوب فلسطني.
وقتل السلمي اثر تعرضه الطالق الرصاص بشكلل مباشر من قبل مجموعة
مسلحة ملثمة مما اودى اىل وفاته فورا.
وتعرض السلمي خالل الفرتة التي سبقت اغتياله اىل االعتقال يف سجون
سلطة منظمة حماس التي تهيمن على القضاء ،اىل جانب تعرضه لتهديات
مباشرة من قبل الجماعات التكفريية السلفية يف غزة.
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قطر

Doha

Qatar
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 2016/9/15قناة الجزيرة تدعو الجماعات االرهابية اىل ارتكاب مجزرة
بحق شيعة نبل والزهراء :طالب احد ابرز مقدمي برامج قناة الجزيرة
القطرية املدعو فيصل قاسم الجماعات االرهابية يف سوريا بابادة سكان
بلدات كفريا والفوعة ونبل والزهراء.
وتساءل مذيع الجزيرة قائال( :نبل والزهراء مستعمرة شيعية بقلب
منطقة السنة ..كفريا والفوعة ما زالوا يف قلبكم ..ملاذا ال تهجروهم
وتلعنوا أبو اللي خلفهن؟!).
 2016/12/14قطر ترعى مؤتمرا صحفيا لتكفريي يدعو لقتل الشيعة :شن
داعية متطرف قطري الجنسية ومن اصول مصرية يدعى يوسف
القرضاوي خالل مؤتمرا رسميا يف قطر خطابا تحريضيا على املسلمني
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الشيعة يف العراق ،داعيا اىل قتالهم عرب االنضمام اىل الجماعات االرهابية.
وقال القرضاوي خالل مؤتمر صحفي علني ان على الجميع االنضمام
اىل املتطرفني االرهابيني السنة الذين يهاجمون الشعب العراقي ذو
االغلبية الشيعة ،يف تحريض معلن من قبله على الكراهية والعنف
الدموي.
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Kuwait City

Kuwait
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 2016/3/10الكويت تبعد  14لبنانيا وعراقيا شيعيا بسبب ارائهم السياسية:
أفادت مصادر محلية ان السلطة أبعدت األجهزة األمنية أخريا  11لبنانيا
و 3عراقيني شيعة بناء على طلب من جهاز أمن الدولة.
وتأتي اجراءات االبعاد التعسفي بحسب املصادر بسبب خلفية املبعدين
الشيعية وآرائهم السياسية املناوئة لالستبداد السعودي يف املنطقة.
 2016/3/14الكويت ترفع الحصانة عن نائب شيعي النتقاده النظام
السعودي :وافقت اللجنة التشريعية الربملانية يف مجلس األمة الكويتي
على طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي يف قضية تتعلق
بانتقاده السعودية.
ويشغل دشتي ،منصب رئيس املجلس الدولي لدعم املحاكمة العادلة
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وحقوق اإلنسان يف جنيف ،وأثار خالل األيام املاضية غضباً يف السعودية
والبحرين بعد اتهامه للبلدين بانتهاك حقوق اإلنسان يف البحرين
واليمن.
 2016/4/25السلطات تقضي بسجن طيار شيعي وفصله عن عمله
بسبب تغريده :قررت الخطوط الجوية الكويتية فصل الكابتن طيار
أحمد عاشور عن العمل؛ بسبب نشره تغريدة على احد مواقع التواصل
االجتماعي انتقد خاللها سياسة النظام السعودي الطائفية.
حيث قضت احدى املحاكم بسجن الطيار سنتني ،وكفالة  1000دينار
لوقف النفاذ.
 2016/7/27محكمة كويتية تقضي بسجن النائب دشتي  15عاما بتهمة
اإلساءة للبحرين والسعودية :قضت محكمة الجنايات الكويتية ،غيابيا
بحبس النائب الشيعي عبد الحميد دشتي  11عاما و 6أشهر يف قضية
أمن دولة بتهمة اإلساءة للسعودية ،إىل جانب  3أعوام مع الشغل والنفاذ
بتهمة اإلساءة للبحرين.
وعرف دشتي بمواقفه املؤيدة النتفاضة الشعب البحريني ووقوفه يف
وجه العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن.
هذا وكانت وزارة الخارجية الكويتية رفعت شكوى قضائية ضد دشتي
بعد ظهوره على الفضائية السورية يف  24شباط/فرباير املاضي ،واتهم
حينها السعودية بمساعدة اإلرهاب ،بناء على طلب من السعودية.
 2016/9/22احكام اضافية بسجن نائب كويتي شيعي بتهم االساءة
لالمري والسعودية :اصدرت محكمة الجنايات الكويتية احكاما اضافية
بالسجن بحق النائب الشيعي عبد الحميد دشتي ،بتهم شملت
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االساءة اىل امري البالد الشيخ صباح االحمد الصباح واململكة العربية
السعودية.
وتأتي االحكام بعد زهاء شهرين من الحكم على دشتي ،املقيم خارج
الكويت منذ اشهر ،بالسجن  14عاما لالساءة اىل السعودية والبحرين.
واكد دشتي عرب حسابه على موقع تويرت للتواصل االجتماعي ،صدور
االحكام الجديدة ،متوقعا ان يصل عدد السنوات التي يحكم بقضائها
يف السجن اىل العشرات نظرا للقضايا املرفوعة ضده.
 2016/11/28السلطات األمنيّة بالكويت تمنع ناشط شيعي بحريني من
دخول أراضيها :قال رئيس جمعية املعلمني البحرينية (املنحلة) مهدي أبوديب
إن السلطات األمنيّة يف الكويت منعته من الدخول ،دون إعطاء أي إيضاح،
ّ
أن قرار املنع صدر بتاريخ  23يوليو /تموز املاضي.
مضي ًفا ّ

Maps.com

أن قرار املنع يأتي من سلطات
على صعيد متصل ،ذكر بعض النشطاء ّ
البحرين التي أدرجت اسمه وغريه من املعارضني على القوائم السوداء بعدد
من الدول ،وقد تكرر هذا الحدث مع جمع من السياسيني والحقوقيني،
تطبيقًا التفاقية التعاون الخليجي األمنيّة.
أن السلطات البحرينية افرجت عن أبوديب يف أبريل /نيسان
جدير بالذكر ّ
 ،2016بعد  5أعوام قضاها خلف القضبان السجون بسبب تعبريه عن رأيه
السلميّ ،وتشكيل الجمعيّات والتجمّع ،حيث سبق أن حُكم يف سبتمرب/
أيلول  2011عليه بالسجن  10سنوات ،ونائبته جليلة السلمان بالسجن
 3سنوات على خلفيّة قضايا سياسيّة ،حيث أُسندت إليهما تهم عرقلة
العمليّة الرتبويّة ،والتحريض على كراهيّة النظام ،ومحاولة قلب نظام
الحكم بالقوّة ،وبعدها تم تخفيض حكمَي السجن الصادرَين بحقّهما يف
أعقاب االستئناف ،حيث قضى حكمًا بالسجن خمس سنوات ،يف أعقاب
إلقاء القبض عليه بتاريخ  6أبريل /نيسان .2011
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ليبيا
Tripoli

Libya
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 2015/12/25السلطات الليبية تحرم الزواج من الشيعة :اصدرت ما تسمى
وزارة الشؤون االجتماعية الليبية وتحديدا عما يسمى بمفتي عام
ليبيا عبد الرحمن الغرياني فتوى بحرمة زواج املواطنني الليبيني من
اتباع املذهب الشيعي.
وتظهر الوثيقة مخاطبة الغرياني للحكومة الليبية داعيا اىل تشديد
االجراءات ملنع حاالت الزواج التي تقع بني املسلمني الشيعة واتباع
املذاهب االسالمية االخرى.
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ماليزيا

Malaysia
Kuala Lumpur
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 2016/10/2اعتقال مواطنني على خلفية طائفية :قامت ما تسمى بالهيئة
الدينية يف والية مالكا باعتقال مواطنني ماليزيني يف مدينة مالكا ترتاوح
أعمارهم ما بني  32و 54عاماً وذلك بسبب رفعهما الفت ًة “يا حسني”.
ووفقاً للسلطات الدينية املاليزية يعترب املذهب الشيعي فكراً دينياً
منحرفاً ،حيث قامت لجنة اإلفتاء املاليزية بإصدار فتوى تمنع ممارسته
على األراضي املاليزية.
 2016/10/12السلطات الدينية املاليزية تعتقل  50شيعياً يوم عاشوراء:
اعتقلت السلطات الدينية يف والية سيالنجور  50شخصآ شيعياً غري
ماليزيني كانوا يقيمون احتفاالتهم بمناسبة يوم “عاشوراء” ،وفقاً ملا
نقلته صحيفة محلية ماليزية.
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وافاد محمد كامل زهريي عبدالعزيز أحد أعضاء املجموعة الشيعية
“ ”FMTيف ماليزيا ،يأن الشرطة الدينية التابعة للهيئة اإلسالمية يف
والية سيالنجور “ ،”JAISقبضت على الشيعة يف منطقة كهوف “باتو
كيف” ،منهم  15إمرأة ،و 35رجالً ،وسيتم تقديمهم للمحكمة الشرعية.
ووفقاً للسلطات الدينية املاليزية يعترب املذهب الشيعي فكراً دينياً
منحرفاً ،حيث قامت لجنة اإلفتاء املاليزية بإصدار فتوى تمنع ممارسته
على األراضي املاليزية ،كما قامت الهيئة الدينية يف والية مالكا باعتقال
مواطنني ماليزيني يف مدينة مالكا ترتاوح أعمارهم ما بني  32و 54عاماً
وذلك بسبب رفعهما الفت ًة “يا حسني” أوائل شهر أكتوبر الحالي .2016
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مصر
Cairo

Egypt
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 2016/3/10داعية سلفي شهري يحرض على قتل الشيعة يف مصر
واستباحة ممتلكاتهم :شن داعية سلفي يدعى سعيد سيف تحريض
علني املصريني الشيعة متهم بالكفر واالشراك ،مطالبا الشعب بالقضاء
عليهم ذبحا ومصادرة ممتلكاتهم.
 2016/9/17التيارات السلفية يف مصر تصعد هجماتها التحريضية ضد
املواطنني الشيعة :صعَّدت التيارات السلفية هجومها ضد شيعة مصر
بعد املكاملة املسربة ألحمد راسم النفيس ،القيادى الشيعى ،مع أحد
املراجع الشيعية فى مدينة النجف بالعراق ،عن خطط لنشر التشيع
فى مصر .وقال ما يسمى منسق ائتالف الدفاع عن الصحابة وآل
البيت ،إن شيعة مصر جواسيس إليران وموالون لها ،وعمالء وخونة.
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وأضاف أن الشيعة كثفوا نشاطاتهم خالل الفرتة املاضية ،من خالل
استجالب األموال لنشر التشيع ،وتم رصد تحركاتهم لنشر البدع
الشيعية ،ومنها نشر زواج املتعة بني الشباب.
 2016/10/11اغالق مسجد االمام الحسني (ع) يف ذكرى عاشوراء :أغلقت
قوات األمن املصرية مسجد اإلمام الحسني بن علي عليهما السالم،
أمام املصلني واملرتددين على الضريح ومنعتهم من الدخول ،ونشرت
عناصرها على الباب الرئيسي ،عقب االنتهاء من أداء صالة العصر.
وقال مصدر أمني من القوات املكلفة بتأمني ميدان اإلمام الحسني عليه
السالم  ،إن غلق املسجد جاء بسبب مراسم ذكرى يوم عاشوراء.
وأضاف املصدر أن قوات الشرطة رفعت درجة االستعداد القصوى
تحسبا لقيام أي من املسلمني الشيعة بممارسة الشعائر الدينية
الخاصة بهم أمام ضريح اإلمام الحسني عليه السالم.
 2016/11/20منع شيعة مصريني من املغادرة للخارج :كشفت مصادر حقوقية
عن احتجاز السلطات املصرية لعدد من املواطنني يف مطار القاهرة كانوا
عازمني على السفر اىل العراق للمشاركة يف مراسيم الزيارة االربعينية.
وقالت املصادر ان  16مصريًا ينتمون إىل املذهب الشيعي قد تخلفوا عن
اللحاق بالطائرة املتجهة إىل العراق؛ بسبب اإلجراءات األمنية يف مطار
القاهرة الدولي ،بعد أن استعلمت السلطات منهم على غرضهم من
السفر للعراق واألماكن التي سوف يزورونها ،والشخصيات التي من
املقرر أن يلتقوها ،وتبني أن املسافرين كانوا يف طريقهم لزيارة عدد من
املزارات الشيعية يف النجف األشرف ،والكاظمية ،وكربالء ،والكوفة.
وسلمت سلطات املطار للمسافرين الجوازات الخاصة بهم ،وسمحت
لهم بمغادرة املطار؛ ولكن الطائرة كانت أقلعت.
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موريتانيا

Mauritania
Nouakchott
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 2016/9/13مفتي موريتانيا يدعو إىل وقف املد الشيعي يف البالد :اطلق
مفتي الدولة املوريتانية تصريحات تحريضية تدعو اىل كراهية الشيعة.
ودعا مفتي موريتانيا أحمدو ولد ملرابط الرئيس املوريتاني إىل اتخاذ
إجراءات عاجلة لوقف ما زعمه باملد الشيعي يف البالد.
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الهند

New Delhi

India

 2016/7/17عشرات القتلى والجرحى من الشيعة على يد القوات
الهندية يف كشمري :قتل اكثر من خمسني شيعيا من الرجال والنساء
يف عملية قمع دموية اقدمت على ارتكابها الشرطة الهندية يف اقليم
كشمري.
وبحسب مصادر خاصة فان عمليات القمع جاءت على خلفية تنظيم
تظاهرات احتجاجية للمسلمني الشيعة على سياسة التمييز التي
تنتهجها سلطات االقليم واستهدافها للرموز الوطنية والدينية.
واكدت املصادر ان اكثر من خمسني مدنيا قتل بني امرأة ورجل وجرح
اكثر مت  400اخرين يف اطالق الرصاص الحي من قبل االمن الهندي
على املتظاهرين السلميني.

299

الشيعة يف مواجهة العنف ()4
فيما قامت السلطات هناك ايضا باغالق اغلب وسائل االعالم املحلية
ومصادرة الصحف التي تصدر عنها ،كما تم قطع برامج تلفاز من قبل
ال عن قطع
السلطات؛ مخافة انتشار اخبار مقتل املحتجني ،وذلك فض ً
شبكة االنرتنت واالتصاالت الهاتفية ،وهي إجراءات قمعية لم تشهدها
هذه املنطقة يف السنوات األخرية.
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اليمن

Yemen

Sana’a
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 2016/10/8مقتل العشرات يف غارةعلى مجلس عزاء :قتلو أصيب
العشرات من املواطنني الشيعة يف غارة جوية لقوات التحال فبقيادة
السعودية يف اليمن.
وضربت الغارة مجلس عزاء يف العاصمة صنعاء حيث كان يحيي املئات
من املدنيني مناسبة دينية ،فيما اشارت املعطيات اىل سقوط الكثري من
االطفال قتلى نتيجة القصوف السعودي.
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