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من اقوال االمام السيد صادق الشريازي )دام ظله(

بالعالم،  القوى  أقطاب  قويّ من  اليوم هم قطب  الشيعة  إن 
بل إنهم األقوى )كيفية( على وجه املعمورة، وعليهم أن يكونوا 

األقوى بالفعل أيضًا.

إحقاق  يف  مسؤوليتهم  يؤدّوا  أن  مكان،  كل  يف  الشيعة  على 
حقوق الشيعة املظلومني يف كل البالد، وأن يدافعوا عنهم.
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Shia Rights Watch envisions the world with peace for all humans, re-

gardless of their religion, gender, race and origin. There should be regu-

lations 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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ارهابيون يف والية هرات  لغم وضعه  بانفجار  12 مدنيا  2018/1/21 مقتل 
األفغانية: مقتل 12 مدنيا على األقل، جراء انفجار لغم يف والية هرات 
منطقة  يف  طريق  على  لغما  ارهابيون  وضع  حيث  أفغانستان،  غربي 

غولران، سعيا منهم لقتل السكان.

2018/3/9 مقتل واصابة العشرات يف تفجري استهدف مسجدا يف كابول: 
سقط أكثر من خمسة عشر قتيل وعشرات الجرحى إثر تفجري إرهابي 
استهدف املصلني يف مسجد فاطمة الزهراء عليها يف كابول، حيث كان 
عشرات االلف من الشيعة يحيون ذكرى اغتيال عبد العلي مزاري أحد 

الرموز الوطنية الشيعية يف كابول.

أربعني  من  أكثر  قتل  نريوز:  بعيد  املحتفلني  مقتل عشرات   2018/3/21
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تجمعا  استهدف  إرهابي  تفجري  يف  آخرين  عشرات  وسقط  مدنيا 
للشيعة كانوا يحتفلون بالذكرى السنوية ألعياد تموز قرب مزار شيعي 

يف العاصمة األفغانية كابول.

2018/3/25 قتيل وجرحى يف هجوما انتحاريا على مسجد فيهريات: قتل 
انتحاري  تفجري  آخرونفي  ثمانية  وأصيب  األقل  على  واحد  شخص 
قرب مسجد شيعي بمدينة هرات غربأفغانستان تبناه تنظيم داعش 

اإلرهابي.

2018/4/18 مقتل 3 وإصابة 2 آخرين من شيعة الهزارة: قتل 3 مدنيني 
أفغان وإصابة 2 آخرين جميعهم من أقلية الهزارة برصاص مسلحني 
مجهولني على الطريق الدولية، قرب مدينة فريوز كوه مركز والية غور 

جنوب البالد.

اطفال ونساء: أسفر تفجري  2018/4/22 مقتل وجرح 163 شخصا بينهم 
إرهابي استهدف مركزا لتسجيل الناخبني يف منطقة يقطنها الشيعة 
يف كابل عن 57 قتيال جميعهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، فضال 

عن 119 جريحا.

أفغانستان:  شرق  شيعي  مسجد  تفجري  يف  وجرحى  قتلى   2018/5/6
أقدمت عناصر إرهابية على تفجري مسجد ألتباع مدرسة أهل البيت 
عليهم السالم كان يستخدم كمركز لتسجيل املقرتعني يف االنتخابات 

الربملانية، مما افضى اىل مقتل 17 عشر مدنيا وجرح العشرات.

2018/6/22 اغتيال رجل دين يف هرات: قتل  الشيخ محمد جعفر توكلي 
أحد علماء الشيعة يف مدينة هرات غرب افغانستان بعد أن أطلق عليه 
النار رجال مجهولون بالقرب من منزله يف ساحة 64 يف مدينة هرات 

غربي أفغانستان.

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
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بحافلة  ناسفة  عبوة  انفجار  يف  مدنيا   48 وإصابة  مقتل   2018/7/13
أثناء  الطريق  بجانب  مزروعة  ناسفة  عبوة  انفجار  أدى  للمسافرين: 
مرور حافلة لنقل املسافرين إىل مقتل 8 أشخاص بينهم امرأة، وإصابة 

40 آخرين بما يف ذلك نساء وأطفال.

شهود  افاد  مسجد:  على  هجوم  يف  العشرات  وجرح  مقتل   2018/8/3
داخل  أحدهم  يفجر  ان  قبل  الزمان(  )إمام  مسجد  يف  املصلني  عيان 
املسجد وعندما حاول البعض الخروج من املسجد وسط النار والدمار 
قام اإلرهابي اآلخر بتفجري نفسه وسط الناس عند بوابة املسجد مما 

أسفر عن مقتل37 وجرح أكثر من 100.

التعليمي:  والجرحى يف هجوم على معهد  القتلى  2018/8/15 عشرات 
قتل 45 طالبا وجرح مائة اخرين عقب تفجري انتحاري ينتمي لداعش 

نفسه داخل معهد املوعود التعليمي يف منطقةدشتي برج.

2018/9/5 مقتل واصابة العشرات يف تفجري نادي رياضي: قتل 16 شخصًا 
على األقل يف تفجريين استهدفا ناديا رياضيا للمصارعة يف حي يسكنه 
الشيعة يف العاصمة االفغانية، كما أصيب 60 شخصًا أخرين من بينهم 

أربعة صحافيني.

لجان  احبطت  هريات:  يف  حسينية  تفجري  محاولة  احباط   2018/9/17
ومسجد  حسينية  لتفجري  ارهابية  محاولة  هريات  مدينة  يف  شعبية 
محاولتها  اثناء  انتحاريني  على  القبض  القاء  بعد  املدينة  يف  للشيعة 

التفجري.

وحشية:  مجازر  وترتكب  شيعية  منطقة  تهاجم  طالبان   2018/11/1
شنت جماعات طالبان اإلرهابية هجوما شرسا على منطقتي ارزکان 
ومالستان مما أسفر عن مقتل واصابة العشرات من السكان، قبل ان 

الشيعة يف مواجهة العنف )6(
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يستولي اإلرهابيون على قرى حسيني وكندالن وسنجق، وأسر 300 
أسرة من سكان تلك القرى من أسر اإلرهابيني.

التنظيم اإلرهابي 42 مواطنا بدم  اعدام  وكشفت بيانات رسمية عن 
منطقة  إىل  أسرة  فرت700  فيما  واألطفال،  النساء  بينهم عدد من  بارد 

مالستان التي تتعرض بدورها إىل قصف صاروخي ومدفعي.

2018/11/11 مقتل واصابة العشرات يف هجوم لطالبان على غزنه: قتل 25 
شخصا لدى هجوم مسلح شنه ارهابيو تنظيم طالبان على منطقة 

جاغوري التي يسكنها شيعة من عرقية الهزارة يف إقليم غزنه.

2018/12/20 قتل 4 مدنيني وإصابة 3 يف تفجري: قتل أربعة مدنيني فيما 
أصيب ثالثة آخرون يف انفجار وقع يف إقليم »هرات« بأفغانستان.

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
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االمارات

النيابة  احالت  القضاء:  اىل  شيعة  لبنانيني  ستة  يحيل  األمن   2018/7/13
العامة يف االمارات ستة لبنانيني محتجزين منذ ستة أشهر بذريعة امنية، 
فيما اشارت بعض املصادر ان التوقيف جاء على خلفية التعبري عن الرأي 

املعارض للحرب على اليمن.

عبد  دونني.  كفر  من  سنة(   48( صبح  نمر  أحمد  املوقوفني:  من  وعرف 
 36( بردى  بريوت. حسني محمد  )38 سنة( من  الرحمن طالل شومان 
سنة( من بريوت. جهاد محمد علي فواز )51 سنة( من بريوت. محسن عبد 
الحسني قانصو )36 سنة( من الشهابية. حسني ابراهيم زعرور )36 سنة( 

من العباسية.

السجن خمس سنوات على مقيم شيعي بدعوى سياسية: قضت محكمة 
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إماراتية بالسجن خمس سنوات على املقيم العراقي الشيعي نعيم 
عباس بدعوى نقل معلومات امنية لدولة قطر على الرغم من عدم 

ثبوت األدلة
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Tehran

Iran

2018/4/15 السلطات اإليرانية تعتقل ناشط وتتهمه بالتجسس: اعتقلت 
علوم  وأستاذ  السالم  أجل  من  الناشط  عدالت،  عباس  امنية  قوات 

الكمبيوتر يف جامعة امبرييال كولدج، بتهمه التجسس.

السلطات  اعتقلت  إصالحية:  صحيفة  تحرير  رئيس  اعتقال   2018/5/2
التيار  من  مقربة  صحيفة  تحرير  رئيس  رحمانيان  مهدي  اإليرانية 
اإلصالحي يف البالد، بتهمة »االفرتاء واإلساءة« لسكان أحد األحياء يف 

محافظة مشهد.

2018/5/2 اعتقال إيرانية تعيش يف بريطانيا منذ 10 سنوات خالل زيارتها 
للبالد: كشف ناشطون حقوقيون عن اعتقال القوات األمنية اإليرانية 
كانت  إيرانية  سيدة  وهي  للبالد،  األخرية  زيارتها  خالل  أمريي  أراس 

إيران
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تعيش يف بريطانيا على مدى 10 سنوات.

السلطات  اعتقلت  احتجاجات:  يف  شاركوا  معلمًا   11 اعتقال   2018/5/10
تنظيمهم  بسبب  املعلمني؛  نقابة  يف  ناشًطا   11 اإليرانية  األمنية 
احتجاجات وسط العاصمة طهران، أمام وزارة الرتبية والتعليم، للمطالبة 

بحقوق املعلمني، خصوصًا شريحة املتقاعدين منهم.

2018/5/27 اعتقال 3 ناشطني بتهمة الرتويج لكتب ضالة: داهمت قوات 
قبل  الناشطني  لبعض  الكتب  مستودعات  من  عددًا  إيرانية  امنية 
لكتب سياسية خاصة  الرتويج  بتهمة  منهم  ثالثة  باعتقال  تقوم  ان 

مناهضة للجمهورية االسالمية االيرانية.

اعتقلت  االهواز:  إقليم  العمال يف  تعتقل عشرات  السلطات   2018/6/12
السلطات اإليرانية قد 36 من عمال مجموعة شركة فوالذ األهواز، إثر 

تنظيمهم احتجاجات مطالبة بصرف رواتبهم املتأخرة.

2018/6/14  اعتقاالت تطال ناشطني يف االهواز: شنت قوات امن إيرانية 
بسبب  االهواز  يف  ناشطا  عشرين  من  أكثر  طالت  اعتقاالت  حملة 

نشاطهم السياسي املعارض للسلطة.

السلطات  اعتقلت  اإلنسان:  حقوق  عن  محامية  اعتقال   2018/6/13
املحامية نسرين ستوده  االنسان  الناشطة يف مجال حقوق  اإليرانية 

إثر مداهمة منزلها، بسبب آرائها املعارضة لسياسة السلطة.

اعرتفت  »البازار«:  سوق  يف  تجمعوا  ممن  نفر   129 اعتقال   2018/7/1
يف  شاركوا  ممن  نفر   129 باعتقالها  اإليرانية  األمنية  السلطات 
االحتجاجات التي شهدها البازار يف طهران، وأمام مبني الربملان، متهمة 

إيّاهم بأنهم جماعات تندرج ضمن الفئة املعاندة للنظام.

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
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املحمرة: كشفت مصادر حقوقية  الشبان يف  اعتقال عشرات   2018/7/5
»انتفاضة  يعرف  ما  أثناء  إيران  يف  األمنية  القوات  اعتقال  عن  مطلعة 
العطش« يف مدينتي املحمرة وعبادان : اعتقلت السلطات االيرانية 125 

شخصًا ضد ظاهرة تلوث وملوحة مياه الشرب.

2018/7/6 اعتقال عشرات الناشطني األذريني الشيعة: اعتقلت السلطات 
اإليرانية 50 ناشطًا من القومية الرتكية األذربيجانية يف محافظات شمال 
غربي البالد، والذين تجمعوا يف قلعة بابك، على قمة أحد جبال غابات 

أرسربان غرب كليرب بإيران، إلحياء مناسبة قومية.

2018/7/30 اعتقال عشرات املحتجني على األوضاع االقتصادية: اعتقلت 
وإشاعة  االقتصادية  البلبلة  إثارة  بتهمة  30 شخصا  اإليرانية  السلطات 
الفساد، وهي تهم تصل عقوبتها إىل اإلعدام، وتأتي حملة االعتقاالت 

على خلفية هبوط العملة اإليرانية إىل مستوى قياسي جديد.

2018/8/5 مقتل محتج بمحافظة الربز: قتل شخص أثناء مشاركته يف 
االحتجاجات بمحافظة ألربز شمالي البالد.

التفكري  حي  امنية  قوات  داهمت  األحواز:  يف  ناشط  اعتقال   2018/8/11
الكعبي  رحيم  فاضل  واعتقلت  األحوازية  تسرت  مدينة  جنوبي  الواقع 
مكان  اىل  واقتادته  والده  منزل  مداهمة  بعد  عاما   23 العمر  من  البالغ 

مجهول. 

امنية  قوات  اعتقلت  االحواز:  شمال  جامعي  طالب  اعتقال   2018/8/15
الطالب الجامعيماجد سواريالبالغ من العمر 26 عاما بعد مداهمة بيته 

يف منطقة »سيد خلف« شمالي مدينة االحواز العاصمة.

2018/8/18 اعتقال نائب إيراني سابق حذر من انهيار االقتصاد: اعتقلت 

الشيعة يف مواجهة العنف )6(
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السلطات اإليرانية املعارض والنائب السابق، قاسم شعلة سعدي، أمام 
الربملان وذلك بعد قيامهبنشر مقطع فيديو قال فيه إنه سيحتج ضد 

»الرقابة التصحيحية«، التي يقوم بها مجلس صيانة الدستور.

2018/9/3 اعتقال ناشطني يف مجال حقوق االنسان: اعتقلت قوات امن 
وناشطة يف مجال حقوق  اإلنسان  ثالثة من محامي حقوق  ايرانية 

املرأة.

2018/9/5 اعتقال زوج محامية حقوق إنسان محتجزة: ألقت السلطات 
االمنية االيرانية القبض على زوج املحامية اإليرانية املدافعة عن حقوق 
سراح  إلطالق  حملة  املعتقل  تنظيم  بعد  ستوده،  نسرين  اإلنسان 

زوجته، على مواقع التواصل االجتماعي.

2018/9/22 قتلى وجرحى يف استهداف مشاركني يف استعراض عسكري: 
ارهابية  مجموعة  قيام  لدى  واطفال  مدنيني  بينهم  قتيل   29 سقط 
مدينة  اقيم يف  استعراض عسكري  املشاركني يف  على  النار  بإطالق 

االهواز، فيما كانت حصيلة الجرحى اكثر من ستني شخصا.

2018/10/2 اعتقال عشرات املحتجني بسبب تردي االوضاع االقتصادية: 
اعتقلت قوى االمن االيرانية عشرات املحتجني يف عدد من املدن بعد 

تنظيم تظاهرات تطالب بتحسني االوضاع املعيشية.

االمراض  مشفى  معارض  سياسي  ناشط  يودع  االمن   2018/10/25
املعارض  السياسي  الناشط  االيرانية  االمن  قوات  اودعت  العقلية: 
هاشم خواسرت مشفى االمراض العقلية بعد اعتقاله اثناء سفره اىل 

مدينة مشهد.

2018/11/18 اعتقال ناشط حقوقي انتقد نمط معيشة املسؤولني: اعتقلت 

كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية
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السلطات األمنية يف العاصمة اإليرانية طهران رجل الدين مهدي صدر 
الساداتي، النتقاده أسلوب حياة بعض املسؤولني وأفراد عائالتهم عرب 

موقع التواصل االجتماعي.

االقتصادية:  االوضاع  تردي  على  املحتجني  عشرات  اعتقال   2018/12/18
األهواز«،  »فوالذ  شركة  عمال  من   31 اإليرانية  األمن  قوات  اعتقلت 

املضربني عن العمل منذ 5 أسابيع للمطالبة برواتب متأخرة.

وأوقفت قوات األمن 13 عاماًل يف منازلهم واثنني آخرين احتجّا على 
ذلك. وداهمت قوات األمن منازل أخرى، ثم اعتقلت 16 آخرين خالل 

تظاهرة لعمال، احتجاجًا على توقيف رفاقهم.

الشيعة يف مواجهة العنف )6(
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2018/1/9 قتلى وجرحى يف تفجري انتحاري جنوب غربي باكستان: لقي 
6 أشخاص، بينهم 4 من عناصر الشرطة، مصرعهم وأصيب 17 آخرون، 
بلوشستان جنوب  بإقليم  وقع يف مدينة كويتا  انتحاري  جراء تفجري 

غربي باكستان.

2018/1/18 مقتل ممرضتني على يد إرهابيني يف كويتا: قمت مجموعة 
إرهابية مجهولة بقتل سكينة بيبي )38 عاما( وابنتها رضوانة بيبي )16 

عاما(، بينما كانتا تقومان بتلقيح اطفال« يف ضاحية مدينة كويتا.

انفجار  أسفر  كرم:  بمديرية  قنبلة  انفجار  يف  ثمانية  مقتل   2018/1/30
عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب أحد الطرق يف مديرية كرم 
القبلية شمال غرب باكستان اثناء مرور حافلة صغرية على متنها تسعة 

باكستان
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اشخاصعن مقتل ثمانية أشخاص بينهم ثالث نساء وطفل، وذلك يف 
هجوم جديد يستهدف الشيعة.

2018/3/22 احباط عملية انتحارية يف مدينة كويتا: تمكنت قوات امنية 
من احباط محاول تفجري إرهابية فشل يف تنفيذها انتحاريا كان يرتدي 
سرتة ناسفة ملغمة بعشرة كيلو غرامات من مواد شديدة االنفجار يف 

مدينة كويتامستهدفا أحد املناطق املكتظة باملدنيني.

2018/4/22 مقتل شخصني يف هجوم جنوب غرب باكستان: فتح رجالن 
على دراجة نارية النار على ثالثة رجال من الهزارة كانوا مسافرين معا 
على مشارف كويتا عاصمة إقليم بلوخستان مما أدى إىل مقتل اثنني 

وإصابة الثالث.

2018/4/24 مقتل 5 بتفجري انتحاري يف كويتا: قتل خمسة من أفراد االمن 
وقع على طريق  انتحاري  تفجري  آخرون بجروح، جراء  وأصيب سبعة 

مطار كويتا بوالية بلوشتان جنوب باكستان.

2018/4/28 قتل اثنني من الشيعة الهزارة جنوب غرب البالد: قتلشخصني 
بالرصاص يف هجوم طائفي  الهزارة  العائلة من عرق  لنفس  ينتميان 
يف منطقة مزدحمة للتسوق يف كويتا عاصمة بلوخستان جنوب غرب 

باكستان.

 4 قتل  باعتداء يف كويتا:  آخرين   2 وإصابة  4 أشخاص  2018/4/30 مقتل 
برش  مجهولني  مسلحني  قيام  إثر  آخران  اثنان  وأصيب  أشخاص 

الرصاص على 5 متاجر يف مدينة كويتا جنوب غربي باكستان.

2018/5/4 مقتل 6 عمال شيعة يف هجوم مسلح غربي باكستان: قتل 6 
عمال بناء من الهزارة بالقرب من مدينة كويتا الباكستانية إثر إطالق 
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مسلحني مجهولني النار عليهم.

 128 قتل  شيعية:  بلدة  وسط  تفجري  يف  القتلى  عشرات   2018/7/13
ذات  كويتا  ماستونغقرب  بلدة  يف  وقع  انتحاري  تفجري  يف  شخص 
داعش  تنظيم  أعلن  فيما  باكستان،  غرب  جنوب  الشيعية  األغلبية 

مسؤوليته عن التفجري، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 150 شخصا.

2018/7/25 مقتل 29 شخص بتفجري يف كويتا: سقط 29 قتيالو35 جريحا 
على األقل يف مدينة كويتا ذات االغلبية الشيعة جنوب غربي باكستان، 
عندما أقدم انتحاري يركب دراجة نارية مفخخة على استهدف حافلة 

صغرية يف املدينة.

2018/11/23 مقتل العشرات يف هجوم ارهابي استهدف سوقًا للشيعة: 
منطقة  يف  مزدحمة  وسوقا  مهرجانا  استهدف  انتحاري  تفجري  أسفر 
شخصا   25 من  أكثر  مقتل  عن  باكستان  غرب  شمال  يف  للشيعة 

وعشرات الجرحى.

اصابة 6 اشخاص يف تفجري يف كراتشي: أصيب 6 اشخاص بينهم 2 يف 
حالة حرجة عندما أقدم مهاجم بإلقاء قنبلة وسط حشد كان يشارك 

يف احتفال بعيد املولد النبوي الشريف بمدينة كراتشي.
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للدموع:  واملسيّلة  الغازيّة  بالقنابل  املحتجني  تهاجم  املرتزقة   2018/1/2
هاجمت عناصر املرتزقة واملليشيات املدنيّة جموع املحتجني يف مدينة 
على  بكثافة  للدموع  واملسيّلة  الغازيّة  القنابل  ألقت  حيث  سرتة، 

املواطنني، ما أسفر عن وقوع عشرات اإلصابات وحاالت االختناق.

واصلت  الجمعة:  صالة  إقامة  منع  تواصل  األمنيّة  السلطات   2018/1/5
السلطات األمنيّة يف البحرين منعها إقامة اكرب صالة جمعة للشيعة يف 
جامع اإلمام الصادق )عليه السالم( يف منطقة الدراز املحاصرة لألسبوع 

77 على التوالي.

2018/1/6 نقل معتقل سياسي إىل الحبس االنفرادي وإلغاء الزيارات عنه: 
الحبس  إىل  مرهون«  »هاني  املعتقل  املركزي  جوّ  إدارة سجن  نقلت 

Al-Manamah

Bahrain
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االنفرادي وألغت زيارته املقرره يوم األحد 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، 
من دون بيان األسباب.

إىل  قسريًّا  العطيّة  أحمد  الشاب  ترحّل  األمنيّة  السلطات   2018/1/7
الشاب  ترحيل  إىل  البحرينيّة  األمنيّة  السلطات  عمدت  السعوديّة: 

أحمد علي العطيّة قسريًّا إىل السعوديّة.

نوفمرب/  يف  آخرها  مرّات  عدّة  لالعتقال  تعرض  قد  العطية  وأحمد 
تشرين الثاني املاضي بتهمة املشاركة يف اعتصام الدراز قرب منزل آية 

اهلل الشيخ عيسى قاسم.

سياسية:  بتهمة  مواطنة  حبس  تجدّد  األمنيّة  السلطات   2018/1/8
الرأي نجاح الشيخ ملدّة 15  جددت السلطات األمنيّة حبس سجينة 
يومًا بحجّة التحقيق، يف تهم سياسية وكيدية تتضمن »التحريض 
امللكيّة،  الذات  وشتم  إعالميّة،  شبكات  وإدارة  النظام،  كراهية  على 

والتواصل مع جهات إرهابيّة يف العراق وإيران«.

النويدرات  منطقة  من  الشيخ  اعتقلت  قد  األمنيّة  السلطات  وكانت 
بالتهم  اعرتافات  على  التوقيع  لرفضها  املاضي  نيسان  أبريل/   27 يف 

املنسوبة إليها على خلفيّة سياسيّة.

وعانت املعتقلة نجاح الشيخ من مضايقات مستمرّة قبل اعتقالها من 
قبل مديريّة مركز شرطة املحرق حيث أّكدت العائلة تعرّضها للتعذيب 
والتحرّش الجنسيّ وتهديدها باالعتداء على أسرتها إن لم تعرتف 

بالتهم املوجّهة إليها.

على  الغازية  القنابل  ويطلقون  الدراز  يف  يستنفرون  املرتزقة   2018/1/8
املنازل: قامت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية باالستنفار يف محيط 
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منزل آية اهلل الشيخ عيسى قاسم يف بلدة الدراز املحاصرة، حيث أطلقت 
القنابل الغازية والسامة على أسطح املنازل املحيطة.

على  الجربية  اإلقامة  فرضت  قد  البحرينية  األمنية  السلطات  وكانت 
العالم الديني الشيخ عيسى قاسم، منذ 231 يومًا، يف أعقاب الهجوم 
الدموي على بلدة الدراز، وحرمته الرعاية الصحيّة، فيما تحاصر منزله 
ومنطقة الدراز منذ إسقاط الجنسية عنه بتاريخ 23 يونيو/ حزيران 2016.

وضعه  تدهور  رغم  العالج  من  سياسي  معارض  حرمان   2018/1/10
الصحي: كشفت مصادر حقوقية عن تدهور الوضع الصحي للمعارض 
السياسي املعتقل حسن املشيمع مع تعنت سلطة إدارة سجن يف منعه 

من مراجعة املستشفى او تقديم العالج.

ويرزخ املشيمع مع عدد من الرموز يف سجن جو املركزي منذ نحو سبع 
سنوات، حيث تمّ اعتقالهم يف شهر مارس/ آذار 2011، عقب دخول- ما 

يسمى »درع الجزيرة«، القوّات السعوديّة لألراضي البحرانيّة.

ما  قضت  املحتجني:  من  عدد  بحق  جديدة  تعسفية  أحكام   2018/1/12
تسمى باملحكمة الكربى الجنائيّة الرابعة بسجن مواطنني ملدة سنتني 

والحبس ملدة سنة على 3 آخرين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة، 

2018/1/12 املرتزقة تمنع صالة الجمعة املركزيّة للشيعة: واصلت عناصر 
املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات العسكريّة - 
لألسبوع الـ78 على التوالي- محاصرة مداخل بلدة الدراز، حيث منعت 
الصادق - عليه  اإلمام  التوجّه إىل مسجد  الصالة من  وإمام  املواطنني 

السالم- ألداء شعائر صالة الجمعة.

2018/1/15 إدارة سجن جو تمنع العالج عن معتقل رأي: كشفت مصادر 
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حقوقية ان إدارة سجن جو املركزي تمنع العالج عن معتقل الرأي أيوب 
عادل وترفض نقله إىل عيادة السجن منذ أكثر من شهر من دون بيان 

األسباب.

الدراز:  يف  جمعة  صالة  إقامة  منع  تواصل  األمنية  السلطات   2018/1/19
جمعة  أكرب صالة  إقامة  منعها  البحرين  يف  األمنية  السلطات  واصلت 
للشيعة يف جامع اإلمام الصادق -عليه السالم- يف منطقة الدراز املحاصرة 

لألسبوع 80 على التوالي.

أعلنت  والزيارات:  العالج  معتقل من  تحرم  إدارة سجن جو   2018/1/22
مصادر حقوقية عن منع إدارة سجن جو املعتقل أحمد مريزا من تلقي 

العالج الالزم والزيارات منذ ما يقارب 11 شهرًا.

ويعاني املعتقل أحمد مريزا مشاكل صحيّة وتكسّرًا شديدًا يف الدم، 
مريض  أنّه  كما  املستشفى،  ومراجعة  طبيّة  رعاية  إىل  بحاجة  وهو 

بالسكر.

عناصر  شنّت  املواطنني:  عشرات  تعتقل  املرتزقة  عناصر   2018/1/23
املرتزقة وامليليشيات املدنيّة حملة مداهمات غري قانونيّة أسفرت عن 

اعتقال العشرات من املواطنني من مختلف مناطق البحرين.

وذكر نشطاء حقوقيّون يف البحرين أّن من أبرز املعتقلني رجل الدين 
فجرًا  منزله  اقتحام  بعد  اعتقل  الذي  هاشم  السيّد  عدنان  السيّد 
ونقله إىل جهة مجهولة، كما اعتقل »حمزة فؤاد الشهابي، والطفل فاضل 

عباس، والشاب خليل إبراهيم«، من بلدة الدراز.

املقشع، مقابة،  الجفري،  الدراز، عالي، سند،  املداهمات  وشملت مناطق 
عراد، توبلي، سرتة، النويدرات، إسكان عالي.
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2018/1/25 الحكم بالحبس 6 أشهر بتهمة إهانة يزيد بن معاوية: أصدرت 
ما تسمى باملحكمة الصغرى الجنائية الخامسة حكمًا بالحبس ملدّة 
6 أشهر على رجل دين شيعيّ، بعد أن ادانته بتهمة إهانة يزيد بن 

معاوية، أحد الطغاة الذين حكموا باسم االسالم.

2018/1/26 منع إقامة صالة الجمعة املركزيّة لشيعة البحرين لألسبوع 
الـ80 على التوالي: واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة 
بالسالح واآلليّات العسكريّة - لألسبوع الـ80 على التوالي- محاصرة 
الجمعة  الصالة، يوم  وإمام  املواطنني  الدراز، حيث منعت  مداخل بلدة 
شعائر  ألداء  السالم-  عليه   - الصادق  اإلمام  مسجد  إىل  التوجّه  من 
صالة الجمعة، فيما أدّى العديد من املواطنني الصالة فرادى يف املسجد.

2018/1/26 مداهمة منزل رجل الدين املعتقل الشيخ محمد القشعمي: 
داهمت عناصر من األجهزة األمنيّة منزل رجل الدين الشيعي املعتقل 
أبو  املعتقل  ابنه  جواز  صادرت  حيث  القشعمي،  صالح  محمد  الشيخ 

الفضل من دون أي تربير، كما أفادت العائلة.

2018/1/26 مداهمات واعتقاالت ليلية: اعتقلت ميليشيات مدنيّة برفقة 
القوّات األمنيّة السيد قاسم جليل من منزله يف الدير، والشاب حسني 
فاضل بعد مداهمة منزله يف منطقة الدير أيضًا، كما تم الشاب محمد 

حسن املريزا بعد محاصرته يف منطقة النبيه صالح.

رحلت  الوطن:  خارج  قسريًّا  مواطنَني  ترحّل  السلطات   2018/1/30
الـ31  بني  من  الوطن  خارج  قسريًّا  مواطنني  البحرينيّة  السلطات 
مواطنًا الذين أسقطت جنسياتهم بقرار من وزارة الداخلية يف نوفمرب/ 

تشرين الثاني 2012.

إبراهيم  االشقاء  هم  رحّلوا  اللذين  أّن  إىل  حقوقيّة  مصادر  وأشارت 
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عدنان  جانب  اىل  درويش،  وحبيب  درويش  وإسماعيل  درويش 
أحمد كمال، وذلك إىل النجف األشرف يف العراق، بعد أن تمّ إسقاط 
الداخلية،  وزارة  بقرار من   2012 الثاني  نوفمرب/ تشرين  جنسيّتهما يف 

بحجّة مخالفتهما »قانون الهجرة واإلقامة«.

2018/1/31 الحبس لولدي الشيخ القشعمي: قضت املحاكم البحرينيّة 
برباءة عالم الدين الشيخ محمد صالح القشعمي، فيما أصدرت حكمًا 
بسجن ابنه أبو الفضل 15 عامًا وإسقاط الجنسيّة عنه، وقضت بسجن 

ابنته أمرية 5 سنوات.

»أبو  وابنه  القشعمي  الشيخ  اعتقلت  قد  البحرين  سلطات  وكانت 
الفضل« وابنته أمرية يف 9 فرباير/ شباط 2017، بعد مداهمة منزلهم يف 

باربار، بدعوى إيوائهم مطلوبني يف قضايا سياسيّة.

2018/1/31 أحكام بإعدام مواطنني والسجن املؤبّد لـ19 وإسقاط الجنسية 
املواطنني  بإعدام  أحكامًا  البحرينيّة  املحاكم  آخرين: أصدرت  عن 47 
آخرين،  لـ19  املؤبد  والسجن  املاللي«  وأحمد  العرب،  حكيم  »علي 

وإسقاط الجنسيّة عن 47 مواطنًا يف قضيّة ذات دوافع سياسيّة.

الوطن:  خارج  قسريًّا  أحدهم  وزوجة  أشّقاء  ثالثة  ترحيل   2018/2/1
أشقاء وزوجة  إىل ترحيل ثالثة  البحرينيّة  األمنيّة  السلطات  عمدت 
الصاق تهم كيدية بحقهم نظرا  البالد، بعد  اىل خارج  أحدهم قسريا 

لنشاطهم املعارض للسلطة.

2018/2/2 السلطات األمنيّة تواصل منع إقامة أكرب صالة جمعة يف الدراز 
البحرين  يف  األمنيّة  السلطات  واصلت  التوالي:  على  الـ81  لألسبوع 
عليه  الصادق  اإلمام  جامع  يف  للشيعة  جمعة  صالة  أكرب  إقامة  منعها 

السالم يف منطقة الدراز املحاصرة لألسبوع 81 على التوالي.
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2018/2/2 النظام يعتقل العشرات تزامنا مع اقرتاب ذكرى 14 فرباير: شنت 
السلطات األمنيّة البحرينيّة حملة اعتقاالت واسعة ومتصاعدة تزامنًا 
اكدت مصادر  فيما  14 فرباير،  السابعة لحراك ثورة  الذكرى  اقرتاب  مع 
حقوقية إىل أّن عدد املعتقلني بلغ ما يناهز 100 معتقل وما زال يف تصاعد 

يومي.

السلطات  اعتقلت  قارئ حسيني:  تعتقل  األمنيّة  السلطات   2018/2/2
وذلك  السندي،  إبراهيم  قاسم  الحسيني  القارئ  البحرينيّة  األمنيّة 

من املنفذ الرّبي الرابط بني البحرين والسعودية.

من  عددًا  طالت  مداهمات  حملة  خالل  مواطنني   9 اعتقال   2018/2/6
مناطق: شنت القوات األمنية ترافقها ميليشيات مدنية حملة مداهمات 
أسفرت عن اعتقال الشابني حسن علي عبد اهلل فتيل ومحمد ممدوح 
من منطقة بني جمرة، والشاب حسني سعيد ابراهيم من منزله يف 

منطقة سرتة.

جمرة،  بني  من  جعفر  علي  الشاب  اعتقلت  قد  السلطات  وكانت 
والشابني علي ناصر وعلي محمد من املالكية واملواطنني فيصل عبداهلل 
النويدرات، والشاب علي عبد  الجبار وحسن عبدعلي ربيع من  عبد 

النبي من منطقة عالي.

املعتقل  عائلة  أفادت  املستمر:  التعذيب  طائلة  تحت  معتقل   2018/2/8
جميل عبدالغني يف سجن جو املركزي بتعرضه للتعذيب منذ اعتقاله 

قبل 3 أيام، وان حالته الصحية والنفسية سيئة جراء ما تعرض له.

2018/2/14 اصابة مواطنني بالرصاص االنشطاري واعتقال 3 حاالت وقمع 
29 مسرية: أفادت مصادر حقوقية بشن القوات البحرينية حملة قمعية 
بحق املتظاهرين بمناسبة الذكرى السنوية السابعة النطالقة الثورة 
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البحرينية.

اذ اكدت املصادر على ان 29 مسرية تعرضت للقمع باستخدام الغازات 
املسيلة للدموع، والرصاص االنشطارياملحرم دوليا، فيما سجلت إصابتني 
على االقل وعدد من حاالت االختناق بالغازات املسيلة الدموع، وال يقل 

عن 3 حاالت اعتقال.

البحريِن  لشيعةِ  املركزيةِ  الجمعةِ  صالَة  تمنعُ  املرتزقُة   2018/2/16
وامليليشيات  املرتزقةِ  عناصرُ  قامتْ  التوالي:  على   84 الـ  لألسبوع 
صالة  اقامة  بمنٍع  العسكريّة  واآلليّات  بالسالح  املدجّجة  املدنيّة 
الجمعة، بعد محاصرة مداخل بلدة الدراز، حيث منعتْ املواطنني وإمام 
صالة  شعائر  ألداء  الصادق«  اإلمام  »مسجد  إىل  التوجّه  من  الصالة 

الجمعة، فيما أدّى العديد من املواطنني الصالة فرادى يف املسجد.

2018/2/17 اعتقاُل شقيق ناشطة حقوقية: اعتقلتْ السلطاتُ األمنيةِ 
البحرينيةِ املواطن أحمد عون شقيق مسؤولة قسم الرصد والتوثيق 
يف مركز البحرين لحقوق االنسان ايناس عون، فيما لم يُعرف اسباب 

ايقافه.

ان َقضّى ثالَث  ُافرج عنه قبل اشهر، بعد  أن أحمد عون قد  يُْذكرُ 
سنواتٍ ونصف يف السجن، على خلفية قضايا سياسية.

االنشطاري  بالرصاص  املحتجني  تهاجم  املرتزقُة  قوات   2018/2/18
والقنابل الغازية: هاجمتْ عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية بالرصاص 
االنشطاري املحرم دوليا املسريات الغاضبة، يف بلدتي ابوصيبعوالشاخور، 
والتي خرجت اثر مقتل أربعة من املعارضني يف ظروف غامضة األسبوع 

املاضي.
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كما ألقت عناصر املرتزقة القنابل الغازية واملسيلة للدموع بكثافة على 
املتظاهرين يف منطقة سرتة.

نبيل  الحقوقي  الناشط  على  سنوات   5 بالسجن  الحكم   2018/2/21
ضد  سنوات   5 بالسجن  حكمًا  البحرينية  املحاكم  اصدرت  رجب: 
رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان، نبيل رجب، بسبب تغريدات 

له، عرب حسابه على موقع التواصل االجتماعي تويرت.

ويُحاكم الناشط الحقوقيّ نبيل رجب يف هذه القضيّة عن تغريداتٍ 
تويرت، تضمّنت كشفه لحاالت تخص  الخاص على  له عرب حسابه 
تعذيب املعتقلني، داخل سجن جوّ املركزيّ، وإساءة معاملتهم، وكذلك 
تقوم  التي  العسكريّة،  العمليّات  رفضه  تضمّنت  تغريدات  نشر 
تقوده  الذي  العسكريّ  التحالف  يُسمّى-  ما  ضمن-  البحرين  بها 

السعوديّة ضدّ الشعب اليمنيّ.

مواطنني   6 على  بالسجن  أحكامًا  تُصْدِرُ  النظام  محاكم   2018/2/21
بينهم 4 نساء: أصدرت محاكم النظام حكمًا بسجن خمسة مواطنني 
من عائلة واحدة، بينهم ثالثة شقيقات، ملدة 3 سنوات يف قضية تسرت 

على معارضني للسلطة.

الثالث،  الشقيقات  على  حكمت  درجة  أول  محكمة  أن  نشطاء  وقال 
وهنَّ أمال علي، إيمان علي، وفاطمة علي، باإلضافة إىل زوجني الثنتني 
يف  سنوات   3 بالسجن  الشغل،  وعلي  العالي،  محسن  وهم  منهن، 

قضية تسرت على مطلوبني للسلطات يف قضايا ذات خلفية سياسية.

كما حكمت املحكمة أيضًا على املواطنة مدينة علي بالسجن 3 سنوات 
يف قضية تسرت.
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2018/2/22 مليشيات تابعة للنظام تعتقل 4 مواطنني: اعتقلت مليشيات 
مدنية تابعة لوزارة الداخلية من منطقة كرباباد الشاب حسن عباس 
والشاب سيد حسني هادي  والشاب منصور حسن منصور  لعلواني 
كاظم، وسيتم عرضهم أمام النيابة العامة يوم غد األحد بتهمة التجمهر.

األمنية  األجهزة  منتسبي  برفقة  املسلحة  املليشيات  دهمت  كما 
والقوات الخاصة املنازل، قبل اعتقال الشاب حسن مرهون من منطقة 

النويدرات.

افاد  الزيارات:  إدارة سجن جو تَحِْرمُ املحكوم باإلعدام من   2018/2/22
املعارض  أخيه  املركزي  جو  سجن  إدارة  بمنع  الخباز  أحمد  املواطن 
السياسي ماهر الخباز املحكوم باإلعدام من لقاء عائلته منذ ما يقارب 
املعاملة على يد  للتعذيب وسوء  العام والشهريني، فضاًل عن تعرضه 

مرتزقة النظام.

2018/2/22 وفاة 3 نشطاء بحرينيني يف ظروف غامضة خالل فرارهم عرب 
وسط  البحر  يف  غرقا  للسلطة  معارضني  نشطاء  ثالثة  قضى  البحر: 
ظروف غامضة فيما يغيب مصري احدهم، بعد فرارهم فيما يبدو من 

البالد على زورق متجهني إىل إيران.

2018/2/23 السلطات األمنية تواصل منع إقامة أكرب صالة جمعة يف الدراز 
البحرين  األمنية يف  السلطات  التوالي: واصلت  الـ 85 على  لألسبوع 
عليه  الصادق  اإلمام  جامع  يف  للشيعة،  جمعة  صالة  أكرب  إقامة  منعها 

السالم، يف منطقة الدراز املحاصرة لألسبوع 85 على التوالي.

2018/2/26 السجن ثالث سنوات لثالثة أطفال: قضت محاكم النظام 
بالسجن لثالث أطفال لم يبلغوا 17 عامًا، وهم محمد إبراهيم عبد 
الجبار 16 عاما، أحمد منصور نصيف 17 عاما، وحسني يونس 17 عاما، 
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وملدة 3 سنوات.

2018/2/26 اعتقال 3 شباب من سرتة واقتيادهم إىل جهةٍ مجهولة: أفادتْ 
مصادرَ أهلية أن السلطات األمنية اعتقلت 8 من الناشطني املطاردين 
وهم السيد هشام سيد احمد والشاب جاسم احمد حبيب، وكذلك 
الشاب صادق جعفر العبد، من جزيرة سرتة، حيث تم اقتيادهم لجهةٍ 

مجهولة.

2018/2/28 محاكم النظام تُصدر أحكامًا بالسجن من 3 إىل 7 سنوات 
وأسقاط الجنسية: أصدرت املحاكم البحرينية حكمًا بسجن املواطنني 
سعيد وحسني عبد األمري ملدة سبع سنوات إضافة إلسقاط الجنسية.

كما أصدرت أحكامًا بسجن 6 مواطنني من بلدة بوري ملدة 5 سنوات، 
حسن  ناصر،  علي  سيد  وهم  السياسية  القضايا  احدى  خلفية  على 
أحمد  املري،  العزيز  عبد  علي  املري،  أحمد  محمد  تاكي،  أبو  محمد 

محمد عطية، ومحمود صابر املري.

النظام بسجن 4 مواطنني من بلدة عالي ملدة 5  كما َقضَتْ محاكم 
سنوات، على خلفية تُهٍم سياسيةٍ وهم محمد الرب، علي حسن العم، 

سيد محمد جالل محفوظ، ومحمد يحيى الشغل.

البحرين:  لشيعة  املركزية  الجمعة  صالة  يمنعون  املرتزقة   2018/3/2
واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات 
العسكريّة - لألسبوع الـ86 على التوالي- محاصرة مداخل بلدة الدراز، 
إىل  التوجّه  من  الجمعة  يوم  الصالة،  وإمام  املواطنني  منعت  حيث 
مسجد اإلمام الصادق - عليه السالم- ألداء شعائر صالة الجمعة، فيما 

أدّى العديد من املواطنني صالتهم فرادى يف املسجد.
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كشفت  وحشي:  بشكل  سياسي  معتقل  يطال  التعذيب   2018/3/5
الدين  زين  محسن  أحمد  الرأي  معتقل  تعرض  عن  مطلعة  مصادر 
للضرب والتعذيب من قبل القوات األمنية داخل سجن جو املركزي، ما 

تسبب له برضوض يف مختلف انحاء جسمه.

2018/3/7 الحكم بحبس شاب 6 أشهر بتهمة باالعتداء على شرطيني: 
أصدرت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائية األوىل، حكمًا بالحبس 
6 أشهٍر ضدَّ شاٍب عُمُرُهُ 27 سنة، بعد ادانته بتهمة االعتداء على 
شرطيني وأتالفه مركبًة تابعًة لوزارة الداخلية، مستندة يف حكمها على 

عنصرين من الشرطة.

البحرين:  لشيعة  املركزية  الجمعة  صالة  يمنعون  املرتزقة   2018/3/9
واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات 
بلدة  مداخل  محاصرة  التوالي-  على  الـ87  لألسبوع   - العسكريّة 
الدراز، حيث منعت املواطنني وإمام الصالة، يوم الجمعة من التوجّه إىل 
مسجد اإلمام الصادق - عليه السالم- ألداء شعائر صالة الجمعة، فيما 

أدّى العديد من املواطنني صالتهم فرادى يف املسجد.

أنإدارة  النشطاء  من  عدد  أكد  العالج:  من  سجني  حرمان   2018/3/12
سجن جو املركزي تمتنع عن عالج الناشط اسامةالصغري الذي ُأعتقل 
الدراز يف 23 مايو/أيار املاضي، وبقي  يف الهجوم الدمويِّ على اعتصام 

يعاني من ألٍم شديدٍ يف يده نتيجة إصابةٍ تلقاها حينها.

مصادر  كشفت  السامة:  الغازات  بسبب  الوفيات  عشرات   2018/3/13
القوات  تطلقها  التي  السامة  الغازات  تسبب  عن  بحرينية  حقوقية 
األمنية لقمع املحتجني تسببت بوفاة 40 شخصا على مدى السنوات 

السبع املاضية.
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وهمية:  متفجرات  تصنيع  بتهمة  قاصرين  ألربعة  السجن   2018/3/13
أصدرت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائية الرابعة حكمًا بالسجن 3 
سنوات ضدَّ 4 قاصرين لم يبلغوا 18 عام، بعد دانتهم بتهمة وضع قنبلة 
وهمية، تم صنعها من جالون بالستيكي خاص بتحلية املياه، وأسالك 

كهربائية، ووضعها على شارع البديع.

للدموع  املسيلة  غازات  إطالق  بعد  بحرينية  عائلة  اختناق   2018/3/15
داخل منزلهم: تعرضت اسرة بحرينية لالختناق بسبب تعمُّد عناصر 
املسيلة للدموع داخل  البحرينية بإطالق غازات  املرتزقة وقوات األمن 

منزلهم يف سرتة.

البحرين:  لشيعة  املركزية  الجمعة  صالة  يمنعون  املرتزقة   2018/3/16
واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات 
العسكريّة - لألسبوع الـ88 على التوالي- محاصرة مداخل بلدة الدراز، 
إىل  التوجّه  من  الجمعة  يوم  الصالة،  وإمام  املواطنني  منعت  حيث 
مسجد اإلمام الصادق - عليه السالم- ألداء شعائر صالة الجمعة، فيما 

أدّى العديد من املواطنني صالتهم فرادى يف املسجد.

2018/3/18 السجن لرجل دين بتهمة التجمهر: اعتقل منتسبو األجهزة 
ملنزله،  البزاز، بعد مداهمة  الشيخ هاني  الشيعي  الدين  األمنية رجل 
بتهمة  ادانته  بعد  أشهر   6 ملدة  بالسجن  الصادر بحقه  الحكم  لتنفيذ 

التجمهر يف املنامة يف 2011.

ما  أصدرت  التظاهر:  بسبب  ناشطني  لخمسة  السجن   2018/3/19
تسمى باملحكمة الكربى الجنائية الرابعة أحكاما بالسجن 3 سنوات 
بحق 5 مواطنني بعد ان أدانتهم يف قضية وضع هيكل محاكٍ ألشكال 

املتفجرات بمنطقة جد علي عام 2015.
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2018/3/19 حملة اعتقاالت يف منطقة بوري: اعتقلت السلطات األمنية 9 
شبّانٍ خالل حملة اعتقاالتٍ ومداهماتٍ غري قانونية استمرت منذ 

أيام، وطالت منازل املواطنني يف منطقة بوري.

الشباب هم علياملسجن،  اعتقال مجموعة من  الحملة عن  وأسفرت 
محمد الفرساني، السيد مهدي كاظم، حسن الحجريي، أحمد العالي، 

محسن املراخ، باسم آل مرضي، وأحمد آل رضي.

األمنية  السلطات  اعتقلت  لطفل:  أشهر  ستة  السجن   2018/3/19
املحكمةبعد صدور  قاعة  الشهابي، من  قاسم علي  الطفل  البحرينية 

حكم قضائي عليه بالحبس 6 أشهر علىخلفية قضايا سياسية.

2018/3/21 حملة اعتقاالت تطال االطفال يف منطقة الدراز: شنت األجهزة 
األمنية حملة مداهمات يف منطقة الدراز أسفرت عن اعتقال كل من 
احمد  سيد  الفتالوي،  عيسى  حسن  املرزوق،  فاضل  محمد  األطفال 
سيد مجيد، حسني محمد صالح، قاسم عقيل فضل، ونقتلهم اىل جهة 

مجهولة.

2018/3/21 اعتقال مواطنة يف عيد األم لتنفيذ باقي محكوميّتها: اعتقلت 
عناصر املرتزقة املواطنة جليلة السيّد أمني، لتنفيذ باقي محكوميّتها، 
وكانت املعتقلة جليلة السيد قد قضَتْ مدة الحكم الصادر يف السجن 
منزلها،  مداهمة  بعد   2015 عام  شباط  فرباير/   10 يف  اعتقالها  تم  حيث 
ومصادرة بعض األجهزة واملقتنيات الخاصة بها، فيما تم إخالء سبيلها 
حيُث  التحقيق،  ذمّة  على  عاٍم  ملدة  االحتياطيّ  حبسها  بعد  مؤًقتا 

اسندتْ النيابة العامة لها تُهمًة تتعّلق بحريّة الرأي والتعبري.

صدر  شهرين:  ملدة  بالسجن  ناشطة  على  غيابيًا  الحكم   2018/3/21
حكمًا غيابيًا على املواطنة دعاء الوداعي زوجة الحقوقي سيد أحمد 
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الوداعي بالسجن ملدة شهرين بعد ادانتها يف قضية إهانة شرطي، يف 
اعقاب تعرضها لسوء املعاملة من قبل عناصر األمن البحرينية يف مطار 

البحرين الدولي يف أكتوبر / تشرين األول 2016.

2018/3/22 السلطات تداهم الدراز فجر اليوم وتعتقل 10مواطنني: شنت 
عناصر املرتزقة من القوات األمنية حملة مداهمات على عدد من املنازل 
حسن  حبيب  وهم  مواطنني   10 اعتقال  عن  أسفرت  الدراز  بلدة  يف 
عيسى  محمد  قاسم،  اهلل  عبد  علي  الحاج  هيات،  منصور  األعضب، 
األعضب، السيد حسن سيد سلمان، الحاج علي االثنا عشر، وسيد 
والطفل حسام  املدني،  املدني، جعفر عقيل  حبيب سيد كاظم، عقيل 

الريس.

2018/3/23 السلطات األمنية تواصل منع إقامة أكرب صالة جمعة للشيعة: 
جمعة  صالة  أكرب  إقامة  منعها  البحرين  يف  األمنية  السلطات  تواصل 
للشيعة، يف جامع اإلمام الصادق عليه السالم يف منطقة الدراز املحاصرة 

لألسبوع 89 على التوالي.

2018/3/24 اعتقال 7 مواطنني بتهمة احراق دورية أمنية بالدراز: اعتقلت 
القوات االمنية 7 محتجني بتهمة احراق دورية أمنيةبالقرب من مدخل 

الدراز مساء األربعاء 21 مارس/ اذارالجاري.

شنَّت  صيبع:  وأبو  الشاخورة  يف  واسعة  مداهمات  حملة   2018/3/24
القوات األمنية حملة مداهمات واسعة يف بلدة أبوصيبع وبلدة الشاخورة 

املجاورة لها، وأسفرت عن اعتقال14 مواطنًا.

منازالملواطنني  من  كبرًيا  عددًا  داهمت  أمنية  قوات  أّن  نشطاء  وأكد 
أدىلتكسري محتويات بعض  وأبو صيبع، حيث  الشاخورة  يف كل من 
املنازل، كما أسفرت تلكالحملة عن اعتقال كل من إبراهيم نزار  تلك 
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أحمد  وسيد  منتظر سيد جعفر،  وسيد  علي،  وجاسممحمد  الصغري، 
النجار،وعمار عبداملجيد، ومحمد عباس، وحسن سلمان أحمد،وسيد 
هاشم،  حسينسيد  سيد  داوود،و  محمد  وحسني  رضا،  سيد  محمد 
الزاكي، وحسني جعفرالعصفور، وحسن جعفر  وحسني محمد جعفر 

العصفور وعلي فردان.

2018/3/25 تفتيش مهني ملعتقلة بلغ حد التعرية: كشف الناشطالحقوقي 
البحريني البارز نبيل رجب عن تعرض املعتقلةالبحرينية مدينة علي 
اىل تفتيش مهني يف سجن مدينةعيسى بلغ حد التعرية والرمي على 

االرض، متهما مديرةالسجن بالوقوف وراء ذلك.

األمنية  القوات  اعتقلت  الدية:  بلدة  يف  شابا   12 اعتقال   2018/3/26
البحرينية يف حملة مداهمات يف بلدة الديه 12 شابًا وهم حسني هاني، 
جعفر هاني، سلطان عيسى، محمد شاكر، أحمد صالح، يوسف صالح، 
منتظر الخري، حسن الخري، أمجد عبد اهلل، علي الشملو، سيد محمد 

سيد حسني، وحسني علي مشيمع.

الشعائر  ممارسة  من  الرأي  تمنع سجناء  جو  إدارة سجن   2018/3/26
أبسط  من  محروم  املطوع  عيسى  املعتقل  أن  نشطاء  ذكر  الدينية: 
الدينية  الشعائر  إحيائه  بسبب  وذلك  املركزي  جو  سجن  يف  حقوقه 

الخاصة بمولد السيدة زينب عليها السالم.

فيها صالة  الدينية بما  الشعائر  إقامة  املركزي  إدارة سجن جو  وتمنع 
الجماعة، أو إقامة شعائر الطائفة الشيعية.

2018/3/29 طفل معتقل للتعذيب وسوء املعاملة: ذكرت مصادر حقوقية 
للتعذيب  تعرض  سنة   15 العمر  من  والبالغ  مرهون  علي  الطفل  أّن 
وذلك  الجنائية،  والتحقيقات  املباحث  إدارة  مبنى  يف  املعاملة  وسوء 
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إلجباره على االعرتاف بتهم كيدية.

وكانت املحكمة الجنائية الصغرى الخامسة قد أصدرت األحد 23 أبريل/
يكون تحت  بأن  مرهون  نعيم  علي  الطفل  2017 حكمًا ضد  نيسان 

املراقبة ملدة عام يف املنزل، وذلك يف ثالث جلسات محاكمته.

الديه  2018/3/29 ميليشيات مدنية تشنُّ حملَة مداهماتٍ يف منطقة 
الداخلية  لوزارة  تابعة  مدنية  ميليشيات  شنّت  مواطنَني:  وتعتقل 
عمليات دهم غري قانونية طالت منازل املواطنني أسفرت عن اعتقال 

الشابني عزيز املطوع وعبد الرسول املؤذن من منطقة الديه.

2018/3/30 لألسبوع الـ90 منع صالة الجمعة بجامع اإلمام الصادق عليه 
مسلحة  حكومية  وجهات  املرتزقة  عناصر  منعت  الدراز:  يف  السالم 
املواطنني من أبناء الطائفة الشيعية من التوجّه ملسجد اإلمام الصادق 
الـ90 على  الجمعة وذلك لألسبوع  السالم- ألداء شعائر صالة  -عليه 
التوالي، حيث وا صلت حصار مداخل بلدة الدراز باملدرّعات واملركبات 

العسكريّة.

األمنية  األجهزة  قامت  املعامري:  بلدة  تحاصر  األمنية  األجهزة   2018/4/1
املعامري عرب وضع الحواجز  البحرينية بفرض حصار على سكان بلدة 
اإلسمنتيّة عند مداخل البلدة، ووزعت الكثري من نقاط التفتيش والتي 

تحد من حركة األهالي.

2018/4/1 اعتقال شابني من بلدة عالي فجر اليوم بعد حملة مداهمات 
على املنازل: اعتقلت القوات األمنية يف مداهمة على بيوت املواطنني يف 

بلدة عالي الشابني حسن عبد الزهراء وعلي حسني.

2018/4/2 الحكم بالسجن 3 سنوات على شاب يف قضية تصنيع ونصب 
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الرابعة  الجنائية  الكربى  باملحكمة  تسمى  ما  قضت  وهمية:  قنبلة 
بحبس شاب بحريني ملدة 3 سنوات بعد أدانته يف قضية صنع ونصب 
قنبلة وهمية صنعها من علبة بالستيكية، ووضعها قرب أحد املخابز يف 

توبلي.

األمنية  السلطات  القت  واحدة:  عائلة  من  شبان   7 اعتقال   2018/4/4
البحرينية ومن قاعة املحكمة القبض على 7 شبان من عائلة واحدة 
بعد تأييد الحكم عليهم بالسجن 3 اشهر بتهم سياسية وهم محمد 
مهدي محمد، وحسن محمد منصور، وعلي محمد منصور، ومصطفى 
علي منصور، وسيد علي سيد احمد، وحسني حسن محمد، ونضال 

يوسف.

الشمالي:  واإلسكان  السنابس  بلدتي  من  شابني  اعتقال   2018/4/6
داهم منتسبو األجهزة االمنية البحرينية عددًا من القرى وأسفرت عن 
حسن  ومحمد  السنابس  منطقة  يف  السميع  حسن  شابني  اعتقال 

مكي من منطقة االسكان الشمالي بسرتة.

اإلمام  بجامع  الجمعة  صالة  تمنع  املرتزقة   91 الـ  لألسبوع   2018/4/6
املصلني  املدنيّة  وامليليشيات  املرتزقة  عناصر  منعت  الدراز:  الصادق يف 
السالم- ألداء شعائر صالة  الصادق -عليه  اإلمام  التوجّه ملسجد  من 
الجمعة وذلك لألسبوع الـ91 على التوالي، حيث واصلت حصار مداخل 

بلدة الدراز باملدرّعات واملركبات العسكريّة.

باالعتداء  متورط  البحريني  العام  األمن  رئيس  شقيق   2018/4/7
الجنسي على معتقلة: كشف نشطاء أن املعتقلة نجاح احمد يوسف 
أفراد من جهاز  التعذيب ثم االعتداء الجنسي من قبل  تعرّضت اىل 
األمن الوطني بعد اعتقالها العام املاضي، ونقل عدد من الناشطني تورط 
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بالتعذيب  العام«  الحسن »شقيق رئيس األمن  الضابط فواز حسن 
أبريل/نيسان  يف  اعتقالها  بعد  له  تعرّضت  الذي  الجنسي  واالعتداء 

2017 النتقادها مسابقات الفورموال1 التي تقام على أراض البحرين.

2018/4/9 سلطات البحرين تعتقل 21 مواطنًا وتقمع 24 مسرية احتجاجية: 
وثق بالتزامن مع سباقات الفورموال1 الدولية قمع السلطات 24 مسرية 
السباق  مركز  من  القريبة  املناطق  يف  منطقة، سيما   14 يف  احتجاجية 

جنوب البحرين مستخدمة يف ذلك الغازات املسيلة للدموع.

فيما بلغت حصيلة االعتقاالت 21 حالة بينهم طفل واحد، تنوعت طرق 
اعتقالهم بني األماكن العامة ونقاط التفتيش، اضافًة اىل مداهمة املنازل 

دون إبراز إذن قانوني.

2018/4/9 اعتقال مواطن يف حملة مداهمات على منازل منطقة كرانة: 
واصلت القوات األمنية حملة اعتقاالتها حيث شنّت حملة مداهمات 

أسفرت عن اعتقال الشاب محمد الكراني من منطقة كرانة.

على  الـ92  لألسبوع  الدراز  يف  الجمعة  صالة  تمنع  ملرتزقة   2018/4/13
التوالي: قامت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح 
واآلليّات العسكريّة - لألسبوع الـ92 على التوالي- بمحاصرة مداخل 
بلدة الدراز، حيث منعت املواطنني وإمام الصالة، من التوجّه إىل مسجد 
أدّى  اإلمام الصادق - عليه السالم- ألداء شعائر صالة الجمعة، فيما 

العديد من املواطنني الصالة فرادى يف املسجد.

ومبنى  املحكمة  قاعة  من  شابني  تعتقل  األمنية  سلطات   2018/4/13
النيابة العامة: اعتقلت السلطات األمنية الشاب هاشم سيد حسني 
من قاعة املحكمة، كما قامت باعتقال الشاب أمني علي عبد اهلل من 

مبنى النيابة العامة.
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املحاصرة:  املعامري  بلدة  يف  سلمية  تظاهرة  تقمع  السلطات   2018/4/14
أربعة عشر  منذ  األمنية  القوات  تحاصرها  التي  املعامري  بلدة  شهدت 
يوميا اشتباك بني األهالي وعناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية عقب 
للدموع  املسيلة  الغازات  خاللها  استخدمت  احتجاجية  تظاهرة  قمع 

والذخائر الشوزن املحرمة دوليا.

2018/4/16 الحكم بالسجن 3 و5 سنوات ألربعة محتجني: أصدرت ما 
تسمى باملحكمة الكربى الجنائية الرابعة حكمًا بالسجن ملدة 5 سنني 
أدانتهم  أن  بعد  سنوات،   3 ملدة  رابع  وحبس  مواطنني،  ثالثة  على 

بإحداث تفجري ألسطوانة غاز يف منطقة سرتة تنفيًذا لغرض إرهابي.

2018/4/18 تعرض معتقل مصاب بمرض مزمن للتعذيب: ذكرت مصادر 
يتعرض  جاسم  حسن  عقيل  بالصرع  املصاب  املعتقل  ان  حقوقية 
إلجراءات عقابية خارجة عن القانون والتي تشّكل خطرًا على حياته، 

وذلك تزامنًا مع منعه من تلقي العالج.

وأضافت املصادر ان عائلة املعتقل جاسم أفادت يف آخر زيارة له أن حالته 
كانت متدهورة جداً، وآثار الضرب واضحة على وجهه ويديه.

التعرض  طلب  بعد  واإلهانات  للضرب  يتعرض  معتقل   2018/4/19
للشمس: تعرض املعتقل قيس عباس إىل الضرب واإلهانات والتقييد 
لساحة  الخروج  طلبه  بسبب  ساعات   5 ملده  الحديدية  بالسالسل 

الخارجية يف سجن جو املركزي للتعرض للشمس.

2018/4/20 املرتزقة تمنع صالة الجمعة املركزية بجامع الصادق لألسبوع 
الـ93 على التوالي: قامت سلطة البحرين بتوجيه عناصرها من املرتزقة 
وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات العسكريّة بمحاصرة 
منعت  حيث  التوالي-  على  الـ93  ولألسبوع   - الدراز،  بلدة  مداخل 
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املواطنني وإمام الصالة، من التوجّه إىل مسجد اإلمام الصادق - عليه 
املواطنني  العديد من  أدّى  فيما  الجمعة،  ألداء شعائر صالة  السالم- 

الصالة فرادى يف املسجد.

2018/4/20 السجن لنائب سابق بتهمة التجمهر: أصدرت محاكم النظام 
العشريي  علي  املعارضة  الوفاق  كتلة  عن  السابق  النائب  حكمًا ضد 
بالحبس ستة أشهر وتسديد مبلغ 500 دينار لوقف تنفيذ الحكم وذلك 

بتهمة التجمهر.

2018/4/21 اعتقال 3 مواطنني يف حملة مداهمات على بلدة بني جمرة: 
منازل  على  مداهمات  بحملة  وامليليشيات  املرتزقة  عناصر  قامت 
املواطنني يف منطقة بني جمرة، حيث اعتقلت كل من حسني عيسى 

املعامريي، وعلي عيسى املعامريي، وحسني علي حسني القابندي.

مصادر  ذكرت  العالج:  من  الحرمان  يعاني  معتقل  طفل   2018/4/22
حقوقية ان املعتقل حيدر املال قد تعرض لسوء معاملة وعنف من قبل 
مع  االنف  يف  كسر  من  يعاني  إذ  العالج  حق  من  ويحرم  السلطات، 
فقدان للسمع يف اذنه اليسرى وضعف يف النظر نتيجة التعذيب الذي 

تعرض له يف السجن.

2018/4/25 قوات النظام تقمع احتجاجات غاضبة يف الدراز رفضا لتأييد 
أحكام اإلعدام: قمعت القوات النظام تظاهرة غاضبة شهدتها بلدة الدراز 
تنديدا بتأييد محكمة عسكرية يف البحرين ألحكام اإلعدام بحق عدد 
من املواطنني وسط إدانات واسعة وترقب الندالع احتجاجات تشمل 

مختلف مناطق البالد.

2018/4/27 منع إقامة الصالة املوحدة للشيعة لألسبوع الـ94على التوالي: 
واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات 
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الـ94 على التوالي محاصرة مداخل بلدة الدراز،  العسكريّة ولألسبوع 
اإلمام  مسجد  إىل  التوجّه  من  الصالة  وإمام  املواطنني  منعت  حيث 

الصادقعليه السالم  ألداء شعائر صالة الجمعة.

الجنسية:  وإسقاط  عامًا   15 بالسجن  واحكام  باملؤبد  أحكام   2018/4/30
بالسجن  حكمًا  الرابعة  الجنائية  الكربى  املحكمة  تسمى  ما  أصدرت 
بتهم  اثنني  الجنسية عن مواطنني  وإسقاط  عامًا   15 والسجن  املؤبد 
ذات دوافع سياسية، لريتفع عدد املسحوبة جنسياتهم إىل 604 بحريني.

املواطن  على  دينار  الف   200 وغرامة  املؤبد  بالسجن  املحكمة  وقضت 
األول، وبالسجن 15 سنة وغرامة 100 الف دينار على آخر، وأمرت بإسقاط 

الجنسية عنهما.

2018/5/1 اعتقال 3 مواطنني إلكمال محكوميتهم يف قضية إقامة الشعائر 
الدينية: اعتقلت عناصر امليلشيات املدنية 3 مواطنني لتنفيذ املحكوميات 
بحقهم يف قضية )تركيب السواد يف عاشوراء(، والتي اصدرتها املحاكم 

البحرينية بحقهم بسجنهم ملدة عام من قبل املحاكم البحرينية.

باعتقال  األمنية  قوات  قامت  ليلية:  مداهمة  يف  طفل  اعتقال   2018/5/1
الطفل سعيد خليل يف مداهمة منزل ذويه ليال، قبل ان ينقل اىل جهة 

مجهولة.

2018/5/4 منع إقامة الصالة املوحدة للشيعة لألسبوع الـ95 على التوالي: 
واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات 
وإمام  املواطنني  بمنع  وقامت  الدراز  بلدة  مداخل  محاصرة  العسكريّة 
ألداء  )ع(  الصادق  اإلمام  مسجد  إىل  التوجّه  من  الجمعة  يوم  الصالة 

شعائر صالة الجمعة.
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الهند:  من  عودته  عقب  البحرين  مطار  من  الشاب  اعتقال   2018/5/4
اعتقلت السلطات األمنية البحرينية الشاب يونس جاسم العويناتي 
انهاء  بعد  الهند  من  عودته  أثناء  وذلك  الدولي،  البحرين  مطار  من 
فرتة الدراسة، وسبق أن اعتقاللشاب يونس العويناتي يوم األحد 19 

أكتوبر/ تشرين األول 2014، قبل ان يتم إطالق سراحه الحقا.

2018/5/8 مداهمات لعدد من منازل بلدة صدد واملصلى وكرزكان وعالي 
والجفري: أفاد نشطاء حقوقيون أن عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية 
داهمت عدد من منازل املواطنني ببلدة صدد، واعتقلت أحد املواطنني.

من  عددًا  طالت  مداهمات  بحملة  املرتزقة  من  مجاميع  قامت  كما 
عن  أسفرت  والتي  والجفري  وعالي  وكرزكان  املصلى  بينها  املناطق 
اعتقال محمد أحمد العكري، وأنباء عن قيام القوات األمنية باالعتداء 

على والدة وأخت املعتقل بالضرب.

2018/5/9 إدارة سجن جو تمنع معتقل من تلقي العالج: أكدت مصادر 
الدكتور  املعتقل  الصيت  جو سيء  منع سلطات سجن  عن  حقوقية 
عبد الجليل السنكيس من تلقي عالجه مما افضى اىل تدهور حالته 

الصحية، فيما ترفض إدارة السجن نقله إىل الطبيب االخصائي.

اصدرت  رحّمة:  الشيخ علي  أشهر على   3 بالسّجن  2018/5/10 حكم 
محاكم بحرينية حكمًا على رجل الدين الشيخ علي رحّمة بالسجن 
3 أشّهر عن تهّمة التجمهّر أمام منزل العالم الشيعي الشيخ عيسى 

قاسم، مع كفِّالة وقف تنفيذ قدرتها املحكمة بـ 500 دينار.

2018/5/11 منع إقامة الصالة املوحدة للشيعة لألسبوع الـ96على التوالي: 
واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات 
العسكريّة، محاصرة مداخل بلدة الدراز، وقامت بمنع املواطنني وإمام 
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)ع( ألداء شعائر صالة  الصادق  اإلمام  إىل مسجد  التوجّه  الصالة من 
الجمعة.

سرتة:  يف  مواطنني   4 اعتقال  عن  تسّفر  مداهمات  حمّلة   2018/5/13
عدد  على  مداهمات  حملة  املدنية  وامليلشيات  املرتزقة  عناصر  شنّت 
من مناطق يف البحرين وأسّفرت عن اعتقال 4 حاالت من جزيرة سرتة، 
مصادر حقوقية ّأشارت إىل أن املعتقلني هم حسني علي صالح، وحسني 

فؤاد الحني، وحسني محمد فؤاد، ومحمد على إبراهيم.

وعقوبات   53 لـ  باملؤبد  وأحكام  مواطنًا   115 جنسية  إسقاط   2018/5/15
الجنائية  الكربى  املحكمة  تسمى  ما  أصدرت  آخرين:   62 لـ  متفاوتة 
الرابعة أحكامًا بإسقاط الجنسية عن 115 مواطنًا بعد أدانتهم يف قضية 

تشكيل تنظيم إرهابي، فيما يسمى بـ»كتائب ذوالفقار«.

 15 وبالسجن  مواطنًا   53 على  املؤبد  بالسجن  املحكمة  قضت  كما 
سنة على ثالثة أخرين وبالسجن 10 سنوات على متهم وبالسجن 7 
سنوات على 15 مواطنًا وبالسجن 5 سنوات على37، وكذلك بالسجن 
3 سنوات على 6 متهمني وبرأت املحكمة 23 مواطنًا، وأمرت بإسقاط 

الجنسية عن 115 مدانًا يف القضية.

2018/5/15 اعتقال أحد عشر شابا يف مداهمات لعدد من املناطق: اسفرت 
على  املدنية  وامليليشيات  املرتزقة  من  عناصر  مداهمات شنتها  حملة 

عدد من مناطق البحرين عن اعتقال أكثر من 11 مواطنا.

2018/5/17 السلطات األمنية تعتقل امرأتني من بلدة النويدرات: أفادت 
مصادر حقوقية بأن السلطات األمنية البحرينية اعتقلت امرأتني من 

بلدة النويدرات يف حملة مداهمات يف أول أيام شهر رمضان.
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28عامًا،  الرببروري  »زكية  املعتقلتني هما:  املواطنتني  إن  وذكر نشطاء 
وفاطمة داوود حسن 19عامًا«.

شنَّت  واسعة:  مداهمات  حملة  خالل  مواطنني  اعتقال   2018/5/17
ميليشيات مدنية برفقة القوى األمنية حملة مداهمات واسعة وأسفرت 

عن اعتقال الشاب علي فخر من منطقة الديه.

2018/5/18 منع إقامة الصالة املوحدة للشيعة لألسبوع الـ97على التوالي: 
واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات 
العسكريّة، محاصرة مداخل بلدة الدراز، وقامت بمنع املواطنني وإمام 
)ع( ألداء شعائر صالة  الصادق  اإلمام  إىل مسجد  التوجّه  الصالة من 

الجمعة.

العناصر  أيام شهر رمضان: قامت  ثاني  اعتقال شقيقني يف   2018/5/18
الشقيقني حسن وحسني  باعتقال  املبارك  رمضان  ايام  ثاني  األمنية 

الربباري، بعد مداهمة منزلهما يف مدينة حمد.

2018/5/21 سجن 9 مواطنني 15 عامًا وإسقاط الجنسية عنهم:أصدرت 
 15 إىل  تصل  ملدة  مواطنني   9 بسجن  أحكامًا  السلطة  محاكم  إحدى 
البحرينية عنهم،  الجنسية  عامًا بتهم ذات دوافع سياسية، وإسقاط 
للنشطاء  توجِّهُها  مكررة  تُهٍم  وهي  إرهابية،  خلية  تشكيل  بتهمة 

واملعارضني بدوافع سياسية انتقامية.

على  قانونية  غري  مداهمات  حملة  خالل  شبان   3 اعتقال   2018/5/24
واسعة وغري  األمنية حملة مداهمات  السلطات  الدير: شنَّت  منطقة 
وهم  شبان،  ثالثة  اعتقال  عن  وأسفرت  الدير  منطقة  على  قانونية 
الشاب علي عبد الهادي مهدي »16 عامًا«، والشاب علي أحمد يوسف 

»18 عامًا«، والشاب عباس جعفر أحمد.
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2018/5/25 منع إقامة الصالة املوحدة للشيعة لألسبوع الـ98على التوالي: 
واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املدجّجة بالسالح واآلليّات 
العسكريّة، محاصرة مداخل بلدة الدراز، وقامت بمنع املواطنني وإمام 
)ع( ألداء شعائر صالة  الصادق  اإلمام  إىل مسجد  التوجّه  الصالة من 

الجمعة.

2018/5/29 اعتقال طبيب من قاعة املحكمة: اعتقلت السلطات األمنية 
البحرينية الطبيب االستشاري سعيد السماهيجي من قاعة املحكمة 
ملدة  والذي يقضى بحبسه  الصادر ضدَّه  االستئناف  تأييد حكم  بعد 
شهر واحد مع التنفيذ، بعد ادانته بتهمة اهانة رجل أمن، على الرغم 

من عدم حضور شهود االثبات.

باملحكمة  تسمى  ما  أصدرت  مواطنني:  ستة  على  املؤبد   2018/5/31
أن  بعد  مواطنني  على ستة  املؤبد  بالسجن  الجنائية حكمًا  الكربى 
إدانتهم باستهداف عناصر من الشرطة بعبوة متفجرة محلية الصنع 

يف منطقة الدراز.

لألسبوع  البحرين  لشيعة  املركزية  الجمعة  إقامة صالة  منع   2018/6/1
التوجّه  املواطنني من  املدنيّة  امليليشيات  التوالي: منعت  الـ 99 على 
ملسجد اإلمام الصادق -عليه السالم- ألداء شعائر صالة الجمعة وذلك 
حصارها  القواتاملسلحة  واصلت  حيث  التوالي،  على   99 الـ  لألسبوع 

ملداخل بلدة الدراز باملدرّعات واملركبات العسكريّة.

2018/6/1 إدارة سجن جو تحرم معتقل من حقه يف العالج: أفاد عدد من 
النشطاء أن إدارة سجن جو املركزي تحرم معتقل الرأي علي الشغل 
من حقه يف العالج، حيث يعاني من آالم حادة يف األسنان، اضافًة اىل انه 

قد تم منعه من االتصال بأهله منذ شهرين.
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معارضني سياسيني:  عن  الجنسية  واسقاط  واملؤبد  اإلعدام   2018/6/4
عيسى  سلمان  املواطن  بحق  الصادر  اإلعدام  حكم  املحاكم  صادقت 
وأحكام السجن املؤبد وإسقاط الجنسية عن 12 من املواطنني املتهمني 

بدوافع سياسية يف قضية »حادثة العكر« الغامضة.

2018/6/5 اعتقال مواطن أثناء زيارة شقيقه يف السجن: اعتقلت القوات 
األمنية املواطن حسني مشيمع أثناء الزيارة امُلقررة لشقيقه يف السجن، 

وقد تم نقله اىل مبنى التحقيقات الجنائية.

2018/6/5 اعتقال رجل دين: اعتقلت السلطات األمنية البحرينية رجل 
الدين الشيخ عبداألمريالكراني دون معرفة األسباب.

2018/6/8 عناصر امنية تتسبب باحرتاق منزل أحد االهالي بالنويدرات: 
اندلعت النريان بمنزل أحد األهالي يف منطقة النويدرات بسبب طلقات 
الغازات السامة إثر قمع منتسبو األجهزة األمنية ملسرية آخر جمعة من 

شهر رمضان.

البحرين  لشيعة  املركزية  الجمعة  إقامة صالة  تمنع  املرتزقة   2018/6/8
لألسبوع الـ 100 على التوالي: منعت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة 
ألداء  السالم-  -عليه  الصادق  اإلمام  ملسجد  التوجّه  من  املواطنني 
شعائر صالة الجمعة األخرية من شهر رمضان املبارك وذلك لألسبوع 
الـ 100على التوالي، حيث واصلت القوات املسلحة حصارها ملداخل بلدة 

الدراز باملدرّعات واملركبات العسكريّة.

بسبب  االنفرادي  للحبس  معتقل  تنقل  جو  سجن  إدارة   2018/6/8
بمعاقبة  املركزي  جو  إدارة سجن  قامت  الدينية:  للطقوس  ممارسته 
رجل الدين الشيعي الشيخ زهري عاشور باحتجازه يف الحبس االنفرادي 

على خلفية إحيائه ليلة القدر.
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وكان نشطاء قد ذكروا أّن العناصر األمنية يف سجن جو اقتحموا عددًا 
من العنابر واقتادوا مجموعًة من معتقلي الرأي على خلفية إحيائهم 

ليلة القدر وذكرى مقتل اإلمام علي عليه السالم.

العالم   أفاد  البحرين:  مطار  من  شيعي  دين  عالم  اعتقال   2018/6/8
الشيعي السيد كامل الهاشمي أّن السلطات األمنية قد قامت بتوقيفه 
من منفذ مطار البحرين، ويُنْتََظرُ نقله إىل مركز البديع دون معرفة 

األسباب.

2018/6/9 معتقل يتعرض للضرب والحجز يف السجن االنفرادي: أعربت 
بعد  ابنها  قلقها على صحة  الرضا عن  العزيز عبد  املعتقل عبد  عائلة 
انقطاع األخبار عنه منذ ستة أيام، وذلك بعد تعرّضه للضرب العنيف 

ونقله إىل السجن االنفرادي.

2018/6/11 مداهمة واعتقال مواطن يف منطقة جد علي: اعتقلت القوات 
األمنية املواطن علي العظم من منزله يف منطقة جدعلي بعد تطويق 
املدنية  واملليشيات  العسكرية  واملدرعات  السيارات  بعشرات  املنزل 

التابعة لوزارة الداخلية، حيث تم بعدها اقتياده لجهة مجهولة.

2018/6/12 حملة مداهمات يف بلدتي أبوصيبع والشاخورة: شنَّت عناصر 
والشاخورة  أبوصيبع  بلدتي  يف  مداهمات  حملة  األمنية  القوات  من 
والتي استمرت ألكثر من ثالث ساعات، حيث تم خاللها من مداهمة 

عدد من املنازل، وأسفرت عن اعتقال ما ال يقل عن 3 مواطنني.

2018/6/12 اعتقال مواطن لدى عودته يف املطار: اعتقلت السلطات األمنية 
يف مطار البحرين الدولي الشاب مرتضى علي محمود أثناء مروره من 

املطار حيث كان عائدا من الهند دون ذكر األسباب.
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2018/6/12 أحكام بالسجن بتهمة مفربكة: أصدرت ما تسمى باملحكمة 
الكربى الجنائية الرابعة احكامًا بالسجن وملدة تراوحت ما بني 7 إىل 3 
سنوات ضدَّ 9 مواطنني بعد أن ادانتهم بتهمة استهداف دورية أمنية 
بمنطقة الدراز بعبوات مولوتوف والتسبب بإتالفها خالل شهر رمضان 

املاضي.

2018/6/15 منع إقامة الصالة املركزية لألسبوع 101 على التوالي: منعت 
عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنيّة املواطنني من التوجّه ملسجد اإلمام 
الصادق -عليه السالم- ألداء شعائر صالة الجمعة وأول أيام عيد الفطر 
املبارك وذلك لألسبوع الـ 101 على التوالي، حيث واصلت القواتاملسلحة 

حصارها ملداخل بلدة الدراز باملدرّعات واملركبات العسكريّة.

2018/6/15 اعتقاالت وحملة مداهمات غري قانونية: اعتقلت قوات امنية 
شهركان  منطقة  يف  منزله  أمام  من  برويس  يوسف  الشاب حسني 
وبشكل تعسفي ودون إبراز أي إذن قانوني، ورفضت إعطاء أي إجابة 

لوالده الذي خرج لالستفسار عن سبب اعتقاله.

أيام  منذ  قانونية  غري  مداهمات  حملة  األمنية  السلطات  شنّت  وقد 
العديد  اعتقال  عن  أسفرت  والتي  البحرينية  املناطق  من  عدد  على 
من املواطنني دون معرفة األسباب، حيث اعتقلت يف وقت سابق من 
يوم أمس الشاب مرتضى علي خلف من منطقة سار والشاب املطارد 

فاضل خميس من منطقة النبي صالح.

2018/6/17 قلق على مصري أربعة شبان اختفوا اثر اعتقاالت عشوائية: 
عبّر نشطاء عن قلقهم على سالمة 4 شبان من منطقتي أبو صيبع 
األخبار عنهم يف  وانقطاع  اعتقالهم  أيام على   6 مرور  بعد  والشاخورة 

مبنى التحقيقات الجنائية.
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العرادي  حسني  الشبان  من  كل  اعتقلت  قد  األمنية  القوات  وكانت 
وعمار عبد املجيد وبدر يعقوب وأحمد الزاكي بعد مداهمة غري قانونية 
ساعات   3 من  ألكثر  امتدت  والتي  والشاخورة  صيبع  أبو  يف  ملنازلهم 

تخّللها تخريب وتكسري ألبواب املنازل واثاثها.

أدانت  2018/6/20 السجن لستة مواطنني بتهٍم ذات خلفيةٍ سياسية: 
محاكم النظام ستة مواطنني وحكمت على 5 منهم بالسجن ملدة 5 
سنوات، وبحبس السادس سنة واحدة كونه لم يتجاوز الثامنة عشر 

من عمره.

التوالي:  102 على  الـ  املركزية لألسبوع  الصالة  منع  استمرار   2018/6/22
املدنيّة  امليليشيات  واصلت  التوالي  وعلى  املائة  بعد  الثاني  لألسبوع 
الدراز  بلدة  مداخل  محاصرة  العسكريّة  واآلليّات  بالسالح  املدجّجة 
بمنع املواطنني وإمام الصالة من التوجّه إىل مسجد اإلمام الصادق )ع( 

ألداء شعائر صالة الجمعة.

2018/6/24 السجن 3 سنوات ملحتج وسنة لثمانية آخرين: حكمت ما 
ملتهم  3 سنوات  بالسجن  الرابعة  الكربى  الجنائية  باملحكمة  تسمى 
والحبس سنة لثمانية آخرين متهمني بإشعال إطارات بمنطقة الدراز.

محكمة  أصدرت  ملحتجني:  الجنسية  واسقاط  السجن   2018/6/25
والحكم  سنوات   10 البحرين  خارج  مواطن  بسجن  حكما  بحرينية 
بالسجن 5 سنوات بحق اثنني آخرين مع إسقاط الجنسية البحرانية 
عن الثالثة بتهمة االنتماء الئتالف شباب 14 فرباير، كما فرضت عليهم 

غرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار.

ويف قضية أخرى، قضت املحكمة أيضا بحق 3 مواطنني بالسجن املؤبد 
مزعومة  تهم  عن  وذلك  الجنسية،  إسقاط  مع  سنوات   3 والسجن 
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وأسلحة  مفرقعات  وإحراز  وحيازة  إرهابية  “جماعة  إىل  باالنضمام 
األسلحة  استعمال  والتدرب على  مفرقعات  واستعمال  ترخيص  بغري 

واملتفجرات والشروع يف إحداث تفجري”.

اعتقلتالسلطات  قاسم:  عيسى  الشيخ  وصهر  نجل  اعتقال   2018/6/25
سيارة  مرافقتهم  لدى  وصهره  القاسم  عيسى  الشيخ  ابن  األمنية 

إسعاف كانت تقل الشيخ اىل املستشفىلدى تدهور وضعه الصحي.

مواطنني:   5 عن  الجنسية  وأسقاط  املؤبد  بالسجن  أحكام   2018/6/26
سنوات   10 بالسجن  أحكامًا  البحرين  يف  النظام  محاكم  أصدرت 
لبحريني و 5 سنوات آلخرين وتغريم كل منهما 100 ألف دينار وإسقاط 

الجنسية عن جميع املتهمني عن تهمة االنتماء لحركة معارضة.

كما قضت املحاكم بالسجن املؤبد ملواطن وبالسجن 3 سنوات الثنني 
أخرين مع اسقاط جنسية املدان األول والثالث عن تهمة تفجري خط 

أنابيب بمنطقة بوري.

2018/6/29 منع صالة الجمعة املركزية لشيعة البحرين لألسبوع الـ 103 
على التوالي: واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية منع املواطنني 
الدراز  ببلدة  املركزية  الجمعة  صالة  إقامة  من  البحرين  يف  الشيعة 
الشوارع  يف  العسكرية  واألليات  املصفحات  انتشرت  حيث  املحاصرة، 
أداء  من  الشيعة  الطائعة  أبناء  ومنعت  الصادق،  اإلمام  لجامع  املؤدية 

شعائر صالة الجمعة.

2018/7/1 اعتقال 10 بضمنهم طفالن: قامت عناصر املرتزقة وامليليشيات 
تعسفية  اعتقاالت  حملة  بشنّ  املاضيني  اليومني  مدى  على  املدنية 

لربكة سباحة يف بلدة العكر.
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وهم  طفالن،  بينهم  شبّان   10 اعتقال  تم  أنه  أهليّة،  مصادر  وأفادت 
محمد حسن العنيسي، وجاسم محمد حسن، ومحمد جعفر الوزير، 
وحسن جعفر حسن، وحسن علي عبد اهلل، ومحمد جعفر علي، وعبد 

اهلل جعفر الوزير، وأحمد عبد النور وإبراهيم صادق جعفر الوزير.

ادارة سجن جو تمنع نحو 80 معتقاًل سياسيًا من االتصال   2018/7/1
بذويهم: كشفت مصادر حقوقية عن معلومات تفيد بأّن إدارة سجن 

جو املركزي تمنع نحو 80 معتقاًل سياسيًا من االتصال بذويهم.

تسمى  ما  أصدرت  مفربكة:  بتهمة  سنوات   5 ملدة  السجن   2018/7/2
باملحكمة الكربى الجنائية الرابعة حكمًا بسجن مواطن بحريني ملدة 5 
سنوات بعد ادانته بتهمة صنع جسمٍ  لقنبلة تحاكي القنابل املتفجرة.

املواطنني من بينهم  2018/7/3 السلطات األمنية تستدعي عددًا من 
كرانة  منطقة  يف  الشرطة  مركز  أّن  حقوقية  مصادر  ذّكرت  أطفال: 
وألسباب  معهم  للتحقيق  البلدة  وأطفال  شباب  من  عددًا  استدعى 

مجهولة، وسط قلق على سالمتهم.

2018/7/3 حرمان معتقلة من العالج: أفادت مصادر حقوقية مطلعة ان 
إدارة سجن عيسى للنساء تمارس سياسة التعذيب النفسي والبدني 
تلك  رفضت  ان  بعد  العالج،  حرمانهن حق  عرب  الرأي  معتقالت  ضد 
عيادة  إىل  بنقلها  عامًا«   56« اهلل  ماشاء  فوزية  املحتجزة  طلب  اإلدارة 

اإلسنان.

2018/7/5 إصابة معتقل بفقدان البصر بسبب اإلهمال املتعمد من قبل 
إدارة السجن: كشفت عائلة املعتقل كاظم عباسعن فقدان األخري البصر 
اثر اهمال إدارة السجن عالجه ومنعه من استكمال اإلجراءات الطبية 

الالزمة بعد استئصال ورم من جسده.
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رفضت  معارضتها سلميا:  مواطنة عربت عن  اعتقال  تمديد   2018/7/6
النيابة العامة يف البحرين طلب اإلفراج عن معتقلة الرأي زكية الرببوري 

وأمرت بتمديد حبسها ملدة 30 يومًا إضافيًا.

الـ  لألسبوع  البحرين  لشيعة  املركزية  الجمعة  صالة  منع   2018/7/6
104على التوالي: واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية منع املواطنني 
الدراز  ببلدة  املركزية  الجمعة  صالة  إقامة  من  البحرين  يف  الشيعة 
الشوارع  يف  العسكرية  واألليات  املصفحات  انتشرت  حيث  املحاصرة، 
املؤدية لجامع اإلمام الصادق عليه السالم، ومنعت أبناء الطائعة الشيعة 

من أداء شعائر صالة الجمعة.

2018/7/7 حملة تضييق جديدة على معتقالت الرأي يف سجن مدينة 
التضييق على  املزيد من  عيسى: كشفت مصادر حقوقية عن فرض 
للنساء حيث شنَّت  حمالت  مدينة عيسى  داخل سجن  املعتقالت 

تفتيش مهينة بحقهن، وتمّت مصادرة الكتب الخاصة بهن.

2018/7/10 حكام بالسجن 3 سنوات على 3 مواطنني بتهمة حرق اطارات: 
أصدرت ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائية األوىل حكما بالسجن ملدة 
3 سنوات على ثالثة مواطنني بعد أن أدانتهم بتهمة حرق اطارات يف 

منطقة السنابس.

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمواطنني الثالثة والذي كان بضمنهم 
أثنني لم يتجاوزوا سن 18 عامًا تهمة اشعال الحريق عمدًا يف إطارات 

وحيازة عبوة قابلة لالشتعال مولوتوف.

شنت  واسعة:  مداهمات  حملة  بعد  مواطنني   8 اعتقال   2018/7/10
مناطق  من  العديد  طالت  واسعة  مداهمات  حملة  االمنية  السلطات 
البحرين، والتي أسفرت عن اعتقال ماال يقل عن 8 مواطنني بطريقة 
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تعسفية.

وعلي  عيسى  وسلطان  شاكر  محمد  اعتقالهم:  تم  ممن  وعرف 
الشابني  اعتقل  كما  الدية،  منطقة  من  اهلل  عبد  وأمجد  القمر  جعفر 
والشاب  السنابس،  منطقة  من  ياسني  وعلي  السميع  علي حسني 
الخالق  والشاب نضال عبد  الشمالية،  السهلة  بلدة  أحمد من  مهدي 

من منطقة درا كليب، والشاب محمد عقيل املاجد من بلدة دمستان.

2018/7/13 منع صالة الجمعة املركزية لشيعة البحرين لألسبوع الـ 105 
على التوالي: واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية منع املواطنني 
الدراز  ببلدة  املركزية  الجمعة  صالة  إقامة  من  البحرين  يف  الشيعة 
الشوارع  يف  العسكرية  واألليات  املصفحات  انتشرت  حيث  املحاصرة، 
املؤدية لجامع اإلمام الصادق عليه السالم، ومنعت أبناء الطائعة الشيعة 

من أداء شعائر صالة الجمعة.

التعدي على شرطي  2018/7/13 الحبس ملدة سنة على شاب بتهمة 
حكمًا  االوىل  الكربىالجنائية  باملحكمة  تسمى  ما  أصدرت  بالدراز: 
التعدي  بتهمة  ادانته  بعد  سنة  ملدة  17عامًا  بحريني  شاب  بحبس 

على أحد عناصر الشرطة بمنطقة الدراز.

حقوقية  مصادر  كشفت  العالج:  من  رأي  معتقل  حرمان   2018/7/18
مطلعة عن منع إدارة سجن جو املركزي السجني الدكتور عبد الجليل 

السنكيس من حقه يف الحصول على الرعاية الطبية.

بالسجن  عليه  السنكيس محكوم  الجليل  عبد  األكاديميّ  ان  يذكر 
مدى الحياة بسبب نشاطه السلميّ املعارض، وقد اضرب عن الطعام 

عدَّة مرات احتجاجًا على أوضاع السجن املرتدّية.
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2018/7/19 نقل شاب معتقل إىل الحوض الجاف بعد 10 أيام على إخفائه: 
سلمان  الشاب  نقلت  األمنية  السلطات  بأّن  حقوقيني  نشطاء  أفاد 
جاسم عاشور إىل الحبس االحتياطي يف سجن الحوض الجاف بعد 

10 أيام على إخفائه داخل غرف املوت.

2018/7/20 منع صالة الجمعة املركزية لشيعة البحرين لألسبوع الـ 106 
على التوالي: واصلت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية منع املواطنني 
الدراز  ببلدة  املركزية  الجمعة  صالة  إقامة  من  البحرين  يف  الشيعة 
الشوارع  يف  العسكرية  واألليات  املصفحات  انتشرت  حيث  املحاصرة، 
املؤدية لجامع اإلمام الصادق عليه السالم، ومنعت أبناء الطائعة الشيعة 

من أداء شعائر صالة الجمعة.

البحرين  سلطات  أمرت  بعمل:  طالب  ملواطن  الحبس   2018/7/23
بحبس املواطن محمد خاتم ملدة أسبوع بعد اعتقاله بالقرب من مبنى 

الحكومة بالعاصمة املنامة.

وكان املواطن محمد خاتم قد خرج بالقرب من مبنى الحكومة حاماًل 
أملك قوت يومي وال قوت  »نا مواطن بحريني ال  الفتة كتب عليها 
مركز  إىل  وتنقله  األمنية  القوات  تعتقله  أن  قبل  عيالي،  وال  زوجتي 

شرطة الرفاع.

2018/7/23 الحبس لرجل دين بسبب تغريدات: أمرت النيابة العامة 
البحرينية بحبس رجل الدين الشيعي الشيخ محمد سعيد العرادي 
54 عامًا ملدة سبعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت له تهمة اهانة 

رمز موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة مسلمة.

املعتقل  الطفل  أفادت عائلة  العالج:  2018/7/24 طفل معتقل يحرم من 
التشنج حيث  نوبات من  اىل  يتعرض  ابنهم  أن  السيد علي عباس 
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تتسبب له بارتفاع يف ضغط الدم بشكل مفاجئ وتؤدي به اىل حالة 
إغماء يف الوقت الذي تحرمه إدارة سجن جو املركز من حقه يف العالج.

بالدراز:  دورية  إحراق  بتهمة  للمحاكمة  مواطنني   8 إحالة   2018/7/24
أحالت النيابة العامة البحرينية 8 مواطنني إىل املحاكمة بعد أن اسندت 

إليهم تهمة إحراق دورية بالدراز والشروع بقتل أحد عناصر الشرطة.

2018/7/24 إدارة سجن جو تقدّم األطعمة الفاسدة للمعتقلني: كشفت 
مصادر حقوقية مطلعة عن حصولها على معلومات تؤكد استمرار إدارة 
وتصادر  املحتجزين  السياسيني  السجناء  معاملة  بسوء  جو  سجن 

مالبسهم وأدواتهم الصحية وتقدم األطعمة الفاسدة.

2018/7/26 اعتقال شاب أمام منزله يف أبوصيبع: اعتقلت عناصر املرتزقة 
يف  منزله  أمام  من  الرسول  عبد  محمد  الشاب  املدنية  وامليليشيات 

أبوصيبع.

الـ107على  ولألسبوع  بالدراز  الجمعة  صالة  شعائر  منع   2018/7/27
الجُمعةيف  صالة  املدنية  وامليليشيات  املرتزقة  عناصر  منعت  التوالي: 

جامع اإلمام الصادق، وذلك لألسبوع الـ107 على التوالي.

2018/8/1 اعتقال 4 شبان من منطقة العكر بعد حملة مداهمات: قامت 
عناصر من املرتزقة وامليلشيات يصاحبها املدرعات واملركبات العسكرية 
بحملة مداهمات يف منطقة العّكر حيث أسفرت عن اعتقال 4 شبان، 
الوهاب،  عبد  وحسن  عيسى،  وابراهيم  حسن،  محمد  صالح  هم 

وصادق جعفر عباس.

2018/8/1 اصدار كتاب يحث على كراهية الشيعة: نشرت جهات رسمية 
كتاب يحرض على كراهية الشيعة تحت عنوان الشيعة يف البحرين 
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من أين اتوا؟ خرافة السكان األصليني.

مصادر  أفادت  االنفرادي:  الحبس  إىل  رأي  سجناء   3 نقل   2018/8/7
الحبس  إىل  رأي  3 سجناء  بنقل  قامت  إدارة سجن جو  بان  مطلعة 
االنفراديكإجراء عقابي دون معرفة األسباب، وهم النّاشط الحقوقيّ 
ناجي فتيل وايضًا املحكوم وائل القابنده ومعتقل ثالث لم يعُرف اسمه.

على   108 ال  ولألسبوع  بالدراز  الجمعة  صالة  شعائر  منع   2018/8/8
الجُمعةيف  صالة  املدنية  وامليليشيات  املرتزقة  عناصر  منعت  التوالي: 

جامع اإلمام الصادق، وذلك لألسبوع الـ 108 على التوالي.

2018/8/8 اعتقال شاب من امام منزلة دون ذكر األسباب: اعتقلت قوة 
امنية الشاب العكري بالقرب من منزله يف منطقة الديه دون معرفة 

األسباب.

 :109 الجمعة لألسبوع  تواصل منع صالةِ  األمنية  السلطات   2018/8/10
منعت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية صالة الجُمعةيف جامع اإلمام 

الصادق، وذلك لألسبوع ال 108على التوالي.

العالج:أعرب عدد من  مُعتقل من  إدارة سجن جوّ تحّرم   2018/8/11
النشطاء عن قلقهم البالغ على صحة وسالمة امُلعتقل األستاذ أحمد 
الهاتفي  االتصال  يف  حقه  من  حرمانه  عن  أنباء  تواردت  حيث  مريزا 
املركزي تماطل يف عالجه على  إدارة سجن جوّ  بعائلته، كما الزالت 
ومتكررة،  حادة  آالم  من  ويعاني  حاد،  سكلر  مريض  أنّه  من  الرغم 
ويحتاج لعملية استئصال للمرارة منذ سنتني، ويعاني من مضاعفاتها 

وآالمها، ويف كل يوم يمر تتدهور حالته إىل األسوأ.

التعذيب:  حاالت  عشرات  عن  تكشف  حقوقية  منظمة   2018/8/14
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كشفت منظمة سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان 108 حالة تعذيب 
يف  األمنية  السلطات  بها  قامت  العالج  من  وحرمان  معاملة  وسوء 
اإلنسان خالل  ونشطاء حقوق  السياسيني  املعتقلني  بحق  البحرين 

شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2018.

2018/8/14 إدارة سجن جو تستمر بإغالق اجهزة التكييف: نقل الناشط 
الحقوقي أحمد الصفار عن عوائل سجناء الرأي يف سجن جو املركزي 
قولهم إّن إدارة السجن تواصل إغالق التكييف يف الجزء العلوي من 

مبنى 14 ولفرتات طويلة على الرغم من اشتداد حرارة الطقس.

األمنيّة  السلطات  اعتقلت  البحرين:  مطار  اعتقال شابفي   2018/8/15
الشاب علي حسني املنسي البالغ من العمر 16 سنة من مطار البحرين 
الدوليّ اثناء عودته من رحلة سياحية دينية مع عائلته قادمًا من إيران.

2018/8/16 املرتزقة تشنّ حملة مداهمات على منازل املواطنني يف عدد 
من املناطق: شنّت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية حملة مداهمات 
على منازل املواطنينشملت بلدات عالي، وإسكان جدحفص، وكرزكان، 

ومدينة جدحفص.

على  الـ109  ولألسبوع  بالدراز  الجمعة  صالة  شعائر  منع   2018/8/17
الجُمعةيف  صالة  املدنية  وامليليشيات  املرتزقة  عناصر  منعت  التوالي: 

جامع اإلمام الصادق، وذلك لألسبوع الـ109 على التوالي.

كشفت  العالج:  حق  من  معتقلني  تحرم  جو  سجن  ادارة   2018/8/26
مصادر حقوقية عن اقدام ادارة سجن جو سيء الصيت على حرمان 
املعتقلني السياسيني احمد خليل ابراهيم وعلي الفريخمن حق العالج 

على الرغم من تدهور حالتيهما الصحية بشكل كبري.
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تسمى  ما  أصدرت  دين:  رجل  بحق  اشهر  ستة  السجن   2018/8/26
الجنائيّة حكمًا يقضي بحبس رجل  بما تسمى باملحكمة الصغرى 
العرادي بالحبس مدة 6 أشهر  الدين الشيعيّ الشيخ محمد سعيد 
بعد ادانته يف قضية إهانة رمز موضع تمجيد وتقديس لدى ملة من 

املسلمني، وقررت استبدال عقوبة الحبس بالعمل يف خدمة املجتمع.

أفادت  ارجله:  بتقيد  الدين  عالم  تعاقب  جو  سجن  إدارة   2018/8/28
إدارة سجن جو املركزي قامت بتقيد أرجل عالم  مصادر حقوقية بأّن 
الدين الشيعي الشيخ زهري عاشور بعد إخراجه من الحبس اإلنفرادي 

وذلك استمرارًا يف معاقبته.

2018/8/29 الحبس اسبوع بتهمة كراهية النظام: أمرت النيابة العامة 
البحرينيّة بحبس املواطن محمد خاتم ملدة أسبوع لكونه اعلن بانه 
الطعام حتى تحقيق مطالبه وهي عودته إىل عمله يف  سيضرب عن 

وزارة البلديات، مسندة السلطات إليه تهمة اظهار الكراهية للنظام.

تسمى  ما  قضت  شرطيّ:  لعضّ  سنوات   3 8السجن   2018/8/30
باملحكمة الكربى الجنائيّة األوىل بالسجن ملدة 3 سنوات على مواطن 
بعد ان ادانته يف قضية اعتداء على شرطيني، وقيامه بضرب أحدهم 

وعضّ اآلخر.

للشيعة:  جمعة  صالة  أكرب  منع  تواصل  األمنية  السلطات   2018/8/31
جمعة  صالة  أكرب  إقامة  منع  البحرين  يف  األمنية  السلطات  واصلت 
للمواطنني الشيعة يف جامع اإلمام الصادق يف الدراز ولألسبوع الـ 123 

على التوالي.

أقام  التوالي:  على  الـ124  لألسبوع  الجمعة  إقامة صالة  منع   2018/9/7
األهالي الصالة فرادى يف جامع اإلمام الصادق يف بلدة الدراز بعد إصرار 
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النظام الخليفيّ على منع أكرب صالة جمعة لألسبوع الـ124 على التوالي.

عناصر  شنّت  الدراز:  يف  دهم  عمليّات  يف  أطفال   5 اعتقال   2018/9/10
املرتزقة وامليليشيات املدنيّة حملة مداهمات واعتقاالت واسعة يف بلدة 
الدراز أسفرت عن اعتقال 5 أطفال هم، حسني محمد صالح - سيّد 
علي سيّد طه فضل - سيّد مرتضى سيّد صادق - منتظر علي مريزا 

الريس - سيّد أحمد سيّد موسى، ونقلهم لجهة مجهولة.

2018/9/10 تعرض معتقل للضرب بسبب طقوس دينية: كشفت مصادر 
حقوقية عن تعرّض املعتقل »كاظم عبد الرسول« للضرب داخل سجن 

جوّ املركزيّ عقابًا على ممارسته الشعائر الدينيّة.

البالد  يف  الحسينية  الشعائر  على  تعتدي  املرتزقة  عناصر   2018/9/11
املدرعات  يصاحبها  املدنية  وامليليشيات  املرتزقة  عناصر  قامت  القديم: 
والتعدي على  القديم،  البالد  بلدة  بالهجوم على  العسكرية  واملركبات 

الرايات الحسينيّة واملظاهر العاشورائيّة.

أقام  التوالي:  على  الـ125  لألسبوع  الجمعة  إقامة صالة  منع   2018/9/14
األهالي الصالة فرادى يف جامع اإلمام الصادق يف بلدة الدراز بعد إصرار 
على  الـ125  لألسبوع  جمعة  صالة  أكرب  منع  على  الخليفيّ  النظام 

التوالي.

حّققت  محاضرة:  بسبب  للتحقيق  ديني  خطيب  استدعاء   2018/9/15
السلطات األمنيّة مع الخطيب الحسينيّ السيد محيي الدين املشعل 
بعد ان استدعي للتحقيق يف مركز شرطة مدينة حمد الجنوبيّ دوّار 

17 حول محتوى إحدى محاضراته الدينيّة.

األمنيّة  السلطات  اعتقلت  حسينيّني:  خطيبني  اعتقال   2018/9/16
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»ياسني  والشيخ  البناء«  »هاني  الشيخ  الحسينيّني  الخطيبني 
مدينة حمد  مركز شرطة  يف  التحقيق  من  9 ساعات  بعد  الجمري« 

الجنوبيّ دوّار 17.

2018/9/17 املرتزقة يعتدون على مظاهر عاشوراء واملضايف يف املصّلى: 
تعدّيات  حملة  العسكريّة  اآلليّات  يصاحبها  املرتزقة  عناصر  شنّت 
جديدًة على مظاهر عاشوراء واملضايف التي تنتشر على امتداد شوارع 

بلدتي املصلى وإسكان جدحفص، كما عمدت إىل ترويع األهالي.

2018/9/17 االعتداء على مظاهر عاشوراء يف عدد من املناطق: اصيب عددا 
من األهالي برصاص الشوزن االنشطاريّ املحرّم دوليًّا إثر تصدّيهم 
يف  الحسينيّة  الرايات  نزعهم  أثناء  املرتزقة  وعناصر  الشغب  لقوات 

املالكيّة.

2018/9/17 حملة اعتداءات على املواطنني والشعائر الحسينية: اقتحمت 
منها  البحرينية  املناطق  املدنيّة عدد من  وامليليشيات  املرتزقة  عناصر 
سرتة، والدراز، والعكر، واعتدت على املواطنني ونزعت الالفتات والرايات 

السود والشعارات الدينية التي تتعلق بإحياء ذكرى عاشوراء.

2018/9/18 مديرة سجن النساء تعتدي على سجينات الرأي: اعتدت 
على  الربدوليبالضرب  مريم  للنساء  عيسى  مدينة  سجن  مديرة 
بسبب  علي  ومدينة  الشيخ  ونجاح  منصور،  هاجر  الرأي  سجينات 

إيحائهنّ الشعائر الدينيّة بمناسبة ذكرى عاشوراء.

أوقفت  اهلل:  عبد  مجيد  الحاج  توقف  األمنيّة  السلطات   2018/9/21
سلطات البحرين الحاج مجيد عبد اهلل املعروف بـ»الحاج صمود« ملدة 15 
يومًا على ذمّة التحقيق بتهمة املشاركة يف موكب عزاء غري مرخّص.
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2018/9/21 السلطات األمنية توقف السيّد كامل الهاشمي 15 يومًا على 
ذمّة التحقيق: أقدمت السلطات األمنيّة يف البحرين على توقيف عالم 

الدين الشيعي السيّد كامل الهاشمي 15 يومًا على ذمّة التحقيق.

مسؤولي  من  واثنني  املالكيّة  قرية  من  مواطنني   9 اعتقال   2018/9/21
مأتم اإلمام الرضا: اعتقلت السلطات األمنيّة تسعة مواطنني من قرية 
حاكم  اسم  وخّط  النظام«  كراهية  على  »التحريض  بتهمة  املالكيّة، 
ليدوسه  الشارع  أرضيّة  على  الخليفة  عيسى  بن  حمد  البحرين 

املشاركون يف مواكب العزاء.

2018/9/21 السلطات األمنيّة تستدعي الخطيب الحسينيّ الشيخ عبد 
األمري مال اهلل للتحقيق: وجّهت السلطات األمنيّة طلب استدعاء إىل 
الخطيب الحسينيّ الشيخ عبد األمري مال اهلل للتحقيق معه يف مركز 

شرطة مدينة حمد الجنوبيّ.

2018/9/21 منع إقامة صالة الجمعة يف جامع اإلمام الصادق لألسبوع الـ126 
على التوالي: أقام األهالي الصالة فرادى يف جامع اإلمام الصادق »ع« يف 
بلدة الدراز بعد إصرار النظام على منع أكرب صالة جمعة لألسبوع الـ126 

على التوالي.

2018/9/22 استدعاء عدد من املواطنني شاركوا يف ليلة عاشوراء: استدعت 
يف  الصالة  أدّوا  املواطنني  من  عددًا  البحرينيّة  األمنيّة  السلطات 
العاصمة املنامة، وشاركوا يف مراسم العزاء ليلة العاشر من املحرم، وذلك 

للتحقيق.

املرتزقة  من  عناصر  قامت  دينية:  مظاهر  على  اعتداءات   2018/9/22
على  باالعتداء  األمنيّة  األجهزة  إىل  واملنتسبني  املدنيّة  وامليليشيات 

املظاهر الدينيّة الخاصة بذكرى عاشوراء يف منطقة الدراز.
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مصادر  لالنفرادي:كشفت  ونقله  للتعذيب  معتقل  تعرّض   2018/9/22
حقوقية عن تعرّض املعتقل السياسي خليل الصفار للتعذيب يف عنرب 

4 يف سجن جوّ املركزي ونقله لالنفرادي لـ4 أيام.

2018/9/23 توقيف 27 مواطنًا على خلفيّة مشاركتهم بالصالة: قضت 
النيابة العامة البحرينيّة بتوقيف 27 مواطنًا على ذمّة التحقيق ملدّة 
15 يومًا على خلفيّة مشاركتهم بالصالة ليلة العاشر وسط العاصمة 

املنامة.

النفسيّ:  والتعذيب  للضرب  وتعرّضها  معتقلة  احتجاز   2018/9/25
لالعتداء  منصور  هاجر  املعتقلة  تعرض  عن  حقوقية  مصادر  كشفت 
بالضرب إىل جانب احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي طيلة األيام 

الثمانية املاضية.

النيابة  قررت  بتهم سياسية:  للمحاكمة  مواطنًا   169 احالة   2018/9/25
العامة البحرينية إحالة 169 مواطنًا منهم 111 محبوسًا للمحكمة بتهمة 

تأسيس جماعة إرهابيّة تحت مسمّى »حزب اهلل البحريني«.

2018/9/26 السجن سنة ملعتقلة رأي: أصدرت محكمة بحرينية حكمًا 
الرأي فوزية ما شاء اهلل على خلفيّة  بالسجن ملدة عام على معتقلة 

سياسيّة.

2018/9/26 املؤبد واسقاط الجنسية لشقيني بتهم سياسية: أصدرت ما 
تسمى  املحكمة الكربى الجنائيّة الرابعة حكمًا باملؤبّد والسجن 10 

سنوات بحقّ شقيقني، وإسقاط الجنسيّة عنهما.

2018/9/26 حملة اعتقاالت واسعة يف مناطق البحرين: اعتقلت السلطات 
األمنيّة البحرينيّة عدد من الشبّان بعد حملة مداهمات واسعة يف 
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بلدة الجفري، وأشارت مصادر إىل أّن الحملة أسفرت عن اعتقال كّل من 
الشبّان محمد حسن، محمد منسي، محمود منسي، عبد اهلل أيّوب، 
محمود أيّوب والشقيقني علي وحسني عبد علي العالي ورائد العم، 

وعالء كاظم النصر؛ بسبب ممارستهم الشعائر الدينيّة.

2018/9/27 املؤبد وإسقاط الجنسيّة عن 3 مواطنني: أصدرت ما تسمى 
سنة   15 والسجن  باملؤبّد  حكمًا  الرابعة  الجنائيّة  الكربى  باملحكمة 
الجنسيّة  وإسقاط  دينار،  ألف  مئة  مبلغ  وتغريمهم  مواطنني   3 على 

عنهم بتهمة سياسية.

أقام  التوالي:  الـ127 على  الجمعة لألسبوع  إقامة صالة  2018/9/29 منع 
األهالي يوم الجمعة الصالة فرادى يف جامع اإلمام الصادق »ع« يف بلدة 
الدراز بعد إصرار النظام على منع أكرب صالة جمعة لألسبوع الـ127 على 

التوالي.

عناصر  الشماليّة: شنّت  السهلة  بلدة  يف  مداهمات  حملة   2018/9/30
املواطنني يف  املرتزقة واملليشيات املسلحة حملة مداهمات على منازل 
كاظم  حسني  الشّاب  اعتقال  عن  أسفرت  الشماليّة،  السهلة  بلدة 

الخبّاز.

2018/10/1 اعتقال 27 مواطن بينهم طفل: كشفت مصادر حقوقية مطلعة 
عن اعتقال السلطات االمنية 27 حالة اعتقال من بينها طفل واحد خالل 
مسريات   10 أصل  من  مسريتني  قمع  جانب  اىل  املاضية،  القليلة  االيام 

خرجت يف 7 مناطق مختلفة.

البحرين:  مناطق  يف  واالعتقاالت  املداهمات  حملة  استمرار   2018/10/1
املسّلحة حمالت واسعة  امليليشيّات  املرتزقة يصاحبها  شنّت عناصر 
من املداهمات شملت مناطق الدراز، جدحفص، املصلى، السهلة، سرتة، 
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الجفري، الهملة، كرزكان، وغريها، وأسفرت عن اعتقال الشباب »عبداهلل 
الشارقي، وعلي العلواني، وموسى جعفر املدني، والسيد علوي السيد 
هادي« ونقلهم إىل جهة مجهولة، كما تم اعتقال الشابَ املطارد علي 
حسن الخباز وهو من أبناء بلدة املالكيّة، والشاب علي القميش من 

بلدة الخارجية يف منطقة سرتة، بعد مداهمة منزله.

2018/10/2 اعتقال اثنني يف حملة مداهمات متجددة: اعتقلت قوات امنية 
الديه  من  مشيمع  محمد  والشاب  سرتة،  منطقة  من  جعفر  محمود 

خالل حملة مداهمات شملت عدد من املناطق.

السلطات  استدعت  القسري:  للتحقيق  دين  رجل  اخضاع   2018/10/10
األمنيّة البحرينيّة الشيخ محمد صالح القشعمي ملركز شرطة الحورة 

للتحقيق ملدّة 5 ساعات قبل إطالق سراحه.

2018/10/12 ميليشيات مدنية تقتحم وتعتقل مواطنني يف منطقة كرانة: 
اقتحمت ميليشيات مدنية تابعة لوزارة الداخلية األحياء السكنية يف 
والدي  بينهم  مواطنني   10 الـ  يقارب  ما  تعتقل  أن  قبل  كرانة  منطقة 

الشهيدين سيد هاشم وعلي مشيمع.

النيابة  أمرت  ديني:  ملنشد  يوما  عشر  خمسة  التوقيف   2018/10/15
البحرينيّة بتوقيف املنشد مهدي سهوان ملدة 15 يومًا بتهمة  العامة 
يف  ألقاها  قصيدة  خلفيّة  على  وذلك  النظام،  كراهية  على  التحريض 

ذكرى عاشوراء، ليلة 12 من محرّم يف مأتم السهلة الجنوبيّة.

قضت  باملؤبّد:  وأحكام  مواطنني   6 عن  الجنسيّة  اسقاط   2018/10/15
محكمة بحرينية بإسقاط الجنسيّة عن 6 مواطنني، والسجن املؤبّد 
بحق 5 متهمني وغرامة 200 ألف دينار، وكذلك السجن 10 سنوات ملتهم 

سادس، والسجن 5 سنوات للمتهم السابع وغرامة 100 ألف دينار .
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2018/10/16 تعرض معتقل للضرب املربح واإلهانة: تعرض املعتقل أسامة 
الصغري للضرب املربح واإلهانة من قبل أحد الضبّاط عند أخذه للمحكمة.

عناصر  هاجمت  املعامري:  يف  متظاهرين  يهاجمون  مرتزقة   2018/10/17
املعامري  منطقة  يف  املتظاهرين  املواطنني  املدنيّة  وامليليشيات  املرتزقة 

بالغازات السامة والقنابل املسيّلة للدموع.

2018/10/19 منع صالة الجمعة يف الدراز لألسبوع الـ130 على التوالي: أدى 
الصادق  اإلمام  مسجد  يف  فرادى  الجمعة  صالة  املواطنني  من  العديد 
وذلك  املركزيّة،  الجمعة  إقامة صالة  منع  يف  النظام  استمرار  بعد  )ع(، 

لألسبوع الـ130 على التوالي.

ترحيله قسرًا  بعد  الشويخ  علي  البحرينيّ  املواطن  اعتقال   2018/10/20
بعد  الشويخ  علي  املواطن  البحرينيّة  السلطات  اعتقلت  هولندا:  من 
ترحيله قسرًا من هولندا وذلك من قبل األمن الهولنديّ بعد رفض 

لجوئه، فور وصوله إىل مطار البحرين الدوليّ.

2018/10/22 منع والدة من رؤية أبنائها الثالثة املعتقلني: منعت إدارة سجن 
املعتقلني  أبنائها  زيارة  من  مشيمع  سامي  الشهيد  والدة  املركزي  جو 

»رضا، وعباس، وعبد الزهرة«.

2018/10/22 اعتقال مواطن بعد اعتصامه يف املنامة للمرة الرابعة: اعتقلت 
السلطات األمنيّة البحرينيّة مجدّدًا املواطن املفصول عن عمله محمد 
الوزراء  رئيس  ملطالبة  الوزراء  مجلس  مبنى  أمام  وقفته  بعد  خاتم؛ 

بإعادته إىل العمل وتوفري حياة كريمة له وألسرته.

إدارة  منعت  العالج:  يف  حّقه  معتقل  تمنع  جو  سجن  إدارة   2018/10/23
سجن جو املركزي املعتقل السياسيّ فاضل عباس احمد الخباز من 
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حّقه يف العالج، على الرغم من معاناته الشديدة بسبب آالمًا شديدة 
يف ظهره.

2018/10/26 السلطات األمنيّة تعتقل شاب من مطار البحرين:اعتقلت 
السلطات األمنيّة البحرينيّة الشاب عباس خضري من مطار البحرين 

الدوليّ. 

2018/10/26 اعتقال ما ال يقّل عن 8 مواطنني يف حملة مداهمات: شنت 
السلطات األمنيّة حملة مداهمات واسعة على مختلف مناطق البحرين 

مسجّلة اعتقال ما ال يقل عن 8 مواطنني بطريقة غري قانونيّة.

2018/10/26 السلطات تمنع صالة الجمعة يف الدراز لألسبوع الـ131 على 
التوالي: أقام األهالي يوم الجمعة الصالة فرادى يف جامع اإلمام الصادق 
أكرب صالة جمعة  منع  على  السلطات  إصرار  بعد  الدراز  بلدة  »ع« يف 

لألسبوع الـ131 على التوالي.

2018/10/27 شهر سجن لطفل بتهمة التجمهر: أصدرت محكمة بحرينية 
حكمًا بحبس طفل بحريني مدة شهر ملشاركته يف تجمهر.

2018/10/28 السجن على خلفيّة محاضرة دينيّة: أمرت النيابة العامة 
البحرينيّة بحبس رجل الدين الشيخ أحمد املصلي ملدة أسبوع على 

خلفية محاضرة دينيّة.

2018/10/29 اعتقال خطيب على خلفية محاضرة دينية: اعتقلت السلطات 
البحريني إمام جامع الخيف بمنطقة الدير الشيخ عيسى املؤمن، بعد 

استدعائه للتحقيق على خلفية محاضرة عاشورائية.

تسمى  ما  قضت  معارضني:  عن  الجنسية  واسقاط  املؤبد   2018/10/30
وإسقاط  مواطنًا   13 على  املؤبد  بالسجن  الجنائية  الكربى  باملحكمة 
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كما  منهم،  لكل  دينار  ألف   100 سبعة  وتغريم  منهم   11 عن  الجنسية 
وبتغريم  آسيوي  أحدهما  متّهَمني  على  سنوات   10 بالسجن  قضت 

البحريني اآلخر 500 دينار.

2018/11/2 منع صالة الجمعة يف الدراز لألسبوع الـ132 على التوالي: أقام 
األهالي يوم الجمعة الصالة فرادى يف جامع اإلمام الصادق »ع« يف بلدة 
الدراز بعد إصرار السلطاتعلى منع أكرب صالة جمعة لألسبوع الـ132 على 

التوالي.

البحرينية  العامة  النيابة  أمرت  حقوقية:  لناشطة  الحبس   2018/11/3
بحبس املواطنة السيدة رباب حسن ملدة 7 أيام على ذمّة التحقيق، 
 31 يوم  حسن  رباب  السيّدة  اعتقلت  قد  األمنية  السلطات  وكانت 
إسكان  منطقة  منزلها يف  مداهمة  بعد  املاضي،  األول  تشرين  أكتوبر/ 
سماهيج، واعتقلت زوجها جميل حسني علي، وابنها حسني جميل بعد 

مصادرة سيارتها وأجهزة الهواتف.

السلطات  الشيخ علي سلمان: أصدرت محاكم  املؤبد على    2018/11/4
حكمًا بالسجن املؤبد على  الشيخ علي سلمان و آخرين يف جمعية 

الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي األسود بتهمة التخابر مع قطر.

السلطات  12 محتجا: استمرّت  اعتقال  2018/11/4 مداهمات تسفر عن 
بلدة كرباباد  التي تشنّها على  واالعتقاالت  املداهمات  األمنية بحملة 

فيما بلغت حصيلة االعتقاالت إىل 12 مواطنًا.

2018/11/4 رصد 49 حالة اعتقال بينها 8 أطفال وامرأتان: تعرض 49 مواطن 
لالعتقال التعسفيّ من بينهم 8 أطفال وامرأتان وذلك خالل الفرتة من 

29 أكتوبر/ تشرين األول حتى 4 نوفمرب/ تشرين الثاني الجاري.
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اعتقلت عناصر  الديه:  اعتقال ستة شبان يف مداهمة لقرية   2018/11/6
املرتزقة وامليليشيات املدنية ما ال يقّل عن 6 شبان من قرية الدية ضمن 
النيابيّة  االنتخابات  قرب  مع  املتصاعدة  واالعتقاالت  املداهمات  حملة 

والبلديّة املقرر إجراؤها نهاية هذا الشهر.

2018/11/8 حبس 16 شابًا من كرباباد ملدة أسبوع بتهمة التجمهر: أمرت 
على  أسبوع  ملدة  كرباباد  منطقة  16 شابًا من  العامة بحبس  النيابة 

ذمّة التحقيق بتهمة التجمهر.

2018/11/9 منع صالة الجمعة يف الدراز لألسبوع الـ133 على التوالي: أقام 
األهالي يوم الجمعة الصالة فرادى يف جامع اإلمام الصادق »ع« يف بلدة 
الـ133  أكرب صالة جمعة لألسبوع  منع  السلطاتعلى  إصرار  بعد  الدراز 

على التوالي.

جو  سجن  إدارة  منعت  الزيارة:  حق  من  معتقلني  حرمان   2018/11/11
من  صالح  وإبراهيم  حسن  الشقيقني  الرأي  معتقلي  عائلة  املركزي 

زيارتهما املقررة.

ما  أصدرت  شرطي:  قتل  بتهمة  محتجني  لثالثة  اإلعدام   2018/11/12
تسمى باملحكمة الكربى الجنائية الرابعة حكمًا بإعدام املواطن حسني 
عبد اهلل مرهون و3 آخرين يف قضية قتل شرطي عن طريق تفجري 

عبوة يف الدراز.

2018/11/12 رصد 15 حالة اعتقال وقمع 17 مسرية احتجاجية: تعرض 15 
شخص لالعتقال بينها طفالن، كما تم تسجيل قمع 17 مسرية يف 14 

منطقة خالل األسبوع املاضي.

2018/11/13 معتقل مضرب عن الطعام يتعرض للتعذيب: تعرض املعتقل 
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املضرب عن الطعام حسني هاني مرهون لالعتداء الجسديّ والسبّ 
والشتم وسكب عليه العصري بشكل مهني من قبل املدعو الكوهجي يف 

سجن الحوض الجاف، بعد أن رفض فك اإلضراب عن الطعام.

سلطات  اعتقلت  االنتخابات:  ملقاطعته  سابق  نائب  اعتقال   2018/11/13
البحرين النائب السابق  علي العشريي بعد إعالنه مقاطعة االنتخابات 

املقبلة عرب تغريدة قام بنشرها على حسابه يف تويرت.

2018/11/15 السجن 10 سنوات على 3 مواطنني بتهمة التجمهر: أصدرت 
 10 ملدة  بالسجن  أحكامًا  الرابعة  الجنائية  الكربى  باملحكمة  ما تسمى 
سنوات على ثالثة مواطنني والسجن ملدة 3 سنوات على ثالثة آخرين 

يف قضية التجمهر وتفجري أسطوانة غاز.

2018/11/15 السجن 15 عامًا مع إسقاط الجنسية عن معارضني: أصدرت 
ما تسمى باملحكمة الكربى الجنائية الرابعة أحكامًا بالسجن 15 عامًا 
مع إسقاط الجنسيّة عن مواطنني بعد إدانتهم باالنضمام إىل ائتالف 

14 فرباير مع تغريمهما 100 ألف دينار.

2018/11/16 منع صالة الجمعة يف الدراز لألسبوع الـ134 على التوالي: أقام 
األهالي يوم الجمعة الصالة فرادى يف جامع اإلمام الصادق »ع« يف بلدة 
الدراز بعد إصرار السلطات على منع أكرب صالة جمعة لألسبوع الـ134 

على التوالي.

2018/11/18 سجن 13 مواطنًا ملدة 5 سنوات بتهم ذات خلفية سياسية: 
أصدرت محاكم السلطة حكمًا بسجن 13 مواطنًا ملدة 5 سنوات وذلك 

بتهم ذات خلفيّة سياسيّة.

2018/11/19 اعتقال 7 مواطنني بينهم طفالن وقمع 10 مسرياتاحتجاجية: 
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يتّم  لم  طفالن  بينهم  مواطنني  سبعة  األمنية  السلطات  اعتقلت 
مسريات   10 السلطات  قمع  رصد  تم  فيما  منهم،  أيّ  سراح  إطالق 

سلمية يف 7 مناطق مختلفة من البحرين.

10 سنوات بتهم ذات دوافع سياسية:  2018/11/19 سجن مواطنَني ملدة 
أصدرت محكمة بحرينية حكمًا بسجن مواطنَني اثنني ملدة 10 سنوات 

مع غرامة قدرها 1000 دينار بتهم ذات خلفية سياسية.

2018/11/23 منع صالة الجمعة يف الدراز لألسبوع الـ135 على التوالي: أقام 
األهالي يوم الجمعة الصالة فرادى يف جامع اإلمام الصادق »ع« يف بلدة 
الدراز بعد إصرار السلطات على منع أكرب صالة جمعة لألسبوع الـ135 

على التوالي.

2018/11/27 طفل معتقل يتعرض للضرب بسبب احياءه مناسبة دينية: 
لالعتداء  العراديتعرض  مهدي  املعتقل  الطفل  إّن  أهلية  مصادر  قالت 
الجاف، بسبب  الحوض  املرتزقة يف سجن  بالضرب من قبل عناصر 

إحيائه ذكرى والدة النبي محمد »ص«.

عناصر  اعتقلت  الدراز:  منطقة  يف  شقيقات  ثالث  اعتقال   2018/11/29
منطقة  من  شقيقات   3 للسلطة  التابعة  املدنية  وامليليشيات  املرتزقة 

الدراز ضمن حملة مداهمات على منازل األهالي.

2018/11/29 اإلعدام على مواطنني بتهمة تفجري عبوة: أصدرت ما تسمى 
باملحكمة الجنائية الكربى أحكامًا باإلعدام بحقّ زهري إبراهيم ومحمد 
مهدي، وأحكامًا بالسجن على بقية املتهمني يف قضية استهداف عناصر 

للشرطة، لرتتفع حصيلة املحكومني باإلعدام إىل 23 مواطنًا.

2018/11/29 الحكم بالسجن 6 أشهر على املعتقل علي عطية: اصدرت ما 
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تسمى باملحكمة الجنائية الكربى الرابعة حكمًا بالسجن 6 أشهر على 
املعتقل علي عطية، الذي قضى 3 أشهر يف التوقيف على ذمة التحقيق.

التوالي:  على  الـ136  لألسبوع  الدراز  يف  الجمعة  صالة  منع   2018/11/30
الدراز  أقام األهالي الصالة فرادى يف جامع اإلمام الصادق »ع« يف بلدة 
بعد إصرار السلطات على منع أكرب صالة جمعة لألسبوع الـ136 على 

التوالي.

األمنيّة عالم  القوات  اعتقلت  الشيعي:  الدين  اعتقال عالم   2018/11/30
الدين الشيعي عضو الهيئة املركزية ورئيس اللجنة الشرعية يف املجلس 
اإلسالمي العلمائي الشيخ فاضل الزاكي خالل حملة مداهمات على 

منطقتي أبو صيبعوالشاخورة.

2018/11/30 اعتقال أربعة شبان يف مداهمات امنية: اعتقلت قوات امنية 
أربعة شبّان هم: أحمد عبد اهلل الزاكي ورضا الحوري وعباس محمد 
الزاكي وسيد حسني هاشم أثناء مداهمة منازل املواطنني يف أبو صيبع 

والشاخورة.

2018/12/1 اعتقال 11 يف حملة مداهمات: أسفر اقتحام قوات امنية 5 بلدات 
وهي بوري، سرتة، أبو صيبع والشاخورة، الدراز، ومداهمة نحو 11 منزاًل، 

عن اعتقال 11 عشر مدينا.

2018/12/10 اعتقال 6 مواطنني وقمع أربعة مسريات احتجاجية: اعتقلت 
قوات امنية 6 اشخاص يف عمليات مداهمة مختلفة فيما تعرض أربعة 

مسريات احتجاجية لقمع قوات الشرطة يف بعض املناطق.

القوات  اعتقلت  مداهمات:  حملة  خالل  مواطنَني  اعتقال   2018/12/11
األمنيّة علي حسن سبت وعلي حسن سلمان بعد مداهمة منزليهما 
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يف منطقتي أبو صيبع والشاخورةونقلتهما إىل جهة مجهولة.

2018/12/12 اعتقال 4 مواطنني بعد حملة مداهمات يف النويدرات والعكر: 
داهمت عناصر املرتزقة وامليليشيات املدنية بلدة النويدات، حيث أسفرت 

عن اعتقال الشبان هم حسني قمرب، أحمد الهدي، خليل العجوز.

فيما اعتقلت قوات امنية أخرى املواطن صادق حسن حبيل بعد حملة 
مداهمات على منازل املواطنني يف بلدة العكر. 

البارز  الناشط  2018/12/17 تضييق يطال ناشط مدني معتقل: تعرض 
املركزي  جوّ  إدارة سجن  قيام  لدى  للتضييق يف سجنه،  رجب  نبيل 
شرطة  أفراد  وقام  شهر،  خالل  الفجر  عند  مرتني  زنزانته  بمداهمة 
السجن ببعثرة مالبسه واألغراض الخاصة به وخلطها بعضها ببعض.

2018/12/17 معتقل يحرم من العالج: حرمت إدارة سجن جو املركزي من 
املعتقل املصاب بداء السكر الحاد األستاذ أحمد مريزا من حق  جديد 

االتصال بذويه من دون أي سبب يستدعي ذلك.

ما  حكمت  االناشطني:  من  عددا  تطال  بالسجن  احكام   2018/12/19
تسمى باملحكمة الكربى الجنائية الرابعة بالسجن 10 سنوات وغرامة 
100 ألف دينار على مواطن خارج البالد، كما اصدرت حكمًا بسجن 6 
عبوات  إلقاء  يف  »املشاركة  تهمة  لهم  ووجّهت  ملدة سنتني  مواطنني 
وألزمتهم  والتجمهر وحيازة مولوتوف«،  مولوتوف على دورية شرطة 

بدفع مبلغ 120 دينارًا.

2018/12/21 حرمان معتقلة من حق العالج: أفادت مصادر حقوقيّة بأّن 
إيمان  الرأي  للنساء ترفض نقل سجينة  إدارة سجن مدينة عيسى 

علي للمستشفى بعد تعرّضها لوعكة صحيّة.
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حمالت  االمن  قوات  شنت  مستمرة:  مداهمات  حملة   2018/12/22
مداهمة متواصلة اقتحمت خاللها نحو 20 بلدة وهي املعامري، كرزكان، 
أبوصيبع، الشاخورة، الجفري، سرتة، الدراز، جدحفص، السنابس، الديه، 
مركوبان، بني جمرة، كرّانة، النويدرات، املصّلى، املقشع، كرباباد، البالد 

القديم، بالإلضافة إىل مداهمة عشرات املنازل.
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بریطانیا

من  اربعة  اصيب  عاشوراء:  شعائر  يف  مشاركني  اربعة  اصابة   2018/9/19
لندن  يف  الوهابية  الجماعات  ارهابيي  احد  استهدفهم  ان  بعد  الشيعة 

بعملية دهس اثناء مشاركتهم يف احياء مجالس عاشوراء يف لندن.
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Algiers

Algeria

Copyright © Free Vector Maps.com

الجزائر

جزائرية  امنية  قوات  اعتقلت  مواطنا:   20 من  اكثر  اعتقال   2018/9/30
عشرين مواطنا على خلفية طائفية بينهم نساء ورجال خالل حملة 
مداهمات يف عدد من املناطق، متهمة اياهم برتويج املذهب الشيعي يف 

البالد.
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Riyadh

Saudi Arabia
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2018/1/2 قوات امنية تعتقل الشاعر عبد اهلل املغسل: داهمت قوة امنية 
كوادرها  أحد  باعتقال  تقوم  ان  قبل  القطيف  منطقة  مدارس  احدى 

التدريسية الشاعر عبد اهلل املغسل دون تبيان األسباب. 

2018/1/7 مدرعات عسكرية تطلق النريان بشكل عشوائي على منازل 
األهالي يف العوامية: أطلقت املدرعات العسكرية بشكل استفزازي وابل 
من النريان على منازل املدنيني يف بلدة العوامية بشكل كثيف دون أي 

مربر. 

القوات  قامت  العوامية:  يف  أخوين  تعتقل  عسكرية  قوات   2018/1/8
السعودية بمداهمة منزل طارق الفرج بحي العوينة واعتقلت من داخل 
مجلسه الشاب زكريا الفرج وأخيه األصغر برير بعد ان قامت بأطالق 

السعودية
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األعرية النارية داخل املنزل.

باملحكمة  تسمى  ما  قضت  دين:  لرجل  سنوات   7 السجن   2018/1/9
سبع  بالسجن  الحكم  اإلرهاب،  بقضايا  املعنية  املتخصصة  الجزائية 
سنوات على العالمة الشيخ محمد حسن الحبيب، املعتقل يف سجون 

املباحث السعودية منذ 8 يوليو 2016.

2018/1/10 قوات عسكرية تقتحم أحد منازل منطقة العوامية: اقتحمت 
قوات عسكرية منزل القتيلني مقداد ومحمد النمر يف بلدة العوامية، قبل 

ان تقوم باعتقال بقية افراد العائلة من الرجال.

2018/1/15 القوات األمنية تقتل مدني يف بلدة العوامية: قتل الشاب عبد 
اهلل القالف برصاص القوات العسكرية املرابطة يف بلدة العوامية، حيث 
يخضع سكان البلدة ألحكام عرفية غري معلنة بسبب معارضتها النظام 

السعودي.

2018/1/21 وفاة معتقل سياسي يف سجن مباحث الدمام: كشفت مصادر 
حقوقية عن وفاة املعتقل حبيب الشويخات دون معرفة األسباب، والذي 
كان يخضع اىل التحقيق منذ أكثر من عامني يف معتقل مباحث الدمام.

2018/1/26 املحكمة الجزائية تحكم بالسجن ثالث سنوات على الرادود 
الحسيني مجتبى تراب: أصدرت ما تسمى املحكمة الجزائية يف الدمام 
حكمًا بالسجن ثالث سنوات على الرادود الحسيني الشاب مجتبى 

تراب طالب طب يف جامعة الدمام.

وسبق ان الشاب مجتبى تراب اعتقل يف نهاية عام 2016، بتهمة الخروج 
يف موكب العزاء املوحد الذي خرج يف القطيف يف ذلك العام.

2018/1/30 سلطات النظام السعودي تعتقل الشاب محمد آل جوهر من 
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السعودي  النظام  داخلية  لوزارة  تابعة  أمنية  قوة  قامت  العوامية:  بلدة 
بمداهمة منزل الشاب محمد آل جوهر يف بلدة العوامية واعتقاله، قبل 

العبث بمحتويات املنزل.

السلطات  قامت  االسباب:  ذكر  دون  الفلفل  عدنان  اعتقال   2018/2/4
بلدة  من  عاما،   34 الفلفل  عدنان  السيد  الشاب  باعتقال  السعودية 
سيهات بعد ان تم استدعائه من قبل شرطة سيهات بدون توجيه 

تهمة له.

2018/2/5 سلطات السعودية تعتقل الشاب هاني عبد اهلل الفرج: قامت 
قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية باعتقال الشاب هاني عبد اهلل الفرج، 

من بلدة العوامية، حي العوينة بعد مداهمة منزله.

2018/2/7 اعتقال الشاب حسني الزنادي: قامت القوة األمنية املتواجدة 
يف نقطة تفتيش بلدة صفوى، باعتقال الشاب حسني الزنادي من بلدة 

العوامية، ابن أخ املعتقل محمد الزنادي بعد مداهمة منزله.

2018/2/7 السلطات السعودية تعتقل الشاب علي محمد الفرج: قامت 
قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية باعتقال الشاب علي محمد الفرج،17 
الفرج، حيث تعرض  العوامية إبن أخ الشهيد سلمان  سنة، من بلدة 
الشاب الفرج اىل الضرب الشديد من قبل القوة القائمة باالعتقال وأمام 

عائلته.

2018/2/9 قوة أمنية تعتدي على شاب من ذوي االحتياجات الخاصة: قام 
افراد قوات االمن يف نقطة تفتيش الناصرة الواقعة شرق بلدة العوامية، 
باالعتداء بالضرب والشتم على الـشاب حسني جعفر الشبيني، من 
أهالي العوامية ومن ذوي االحتياجات الخاصة دون سبب أو مربر يذكر 

ملجرد مروره على نقطة التفتيش.
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األمنية  القوات  قامت  البحرين:  اىل  اثناء سفره  اعتقال شاب   2018/2/11
املتواجدة يف جسر امللك فهد باعتقال الشاب علي عبد الحسني الشيخ 

وهو يروم السفر اىل دولة البحرين.

2018/2/14 اعتقال شابا من مقر عمله يف القطيف: اعتقلت قوات امنية 
الشاب حسن احمد الربح، 26 عاما، من بلدة العوامية أثناء تواجده يف 

مقر عمله بدون معرفة االسباب املوجبة لالعتقال.

بـ  السلمي  الحراك  يف  شاركا  ملواطنني  عاما   28 السجن   2018/2/15
الرياض  املتخصصة يف  الجزائية  املحكمة  القطيف: أصدرت ما تسمى 
حكما بالسجن على مواطنني أحدهما 20 سنة واآلخر 8 سنوات على 

إثر الحراك السلمي يف القطيف.

2018/2/26 االمن يعتقل شاب ويهدد عائلته: اعتقلت قوة أمنية الشاب 
اعتقاله  التحفظ على حادث  بلدة سيهات وقد تم  الفركي من  جمال 
ذويه  وتهديد  االمر،  بادئ  اعتقاله  انكر  حيث  األمنية  القوات  قبل  من 

باالعتقال يف حال املطالبة بإخالء سبيله.

اعتقلت  العمران:  محمد  الشاب  تعتقل  السعودية  2018/2/27 سلطات 
قوات األمن املتواجدة يف دائرة الجوازات الشاب )محمد العمران( دون 

ذكر األسباب.

القوة  الشيخ:  قامت  سعيد  علي  الشاب  تعتقل  السلطات   2018/2/27
بلدة  من  الشيخ  سعيد  علي  باعتقال  جدة  مطار  يف  املتواجدة  األمنية 

القديح، القطيف قبل ترحيله اىل سجن املباحث العامة.

تسمى  ما  حكمت  مدني:  لناشط  سنوات  ست  السجن   2018/2/28
باملحكمة الجنائية املتخصصة على عيسى النخيفي بالسجن ملدة ست 
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سنوات، تتبعها ست سنوات أخرى من حظر السفر بعد اإلفراج عنه. 

2018/2/28 مداهمة واعتقال منزل الشاب مصطفى العوامي: قامت قوة 
العوامي،  أمجد  املعتقل  اخ  العوامي(  )مصطفى  الشاب  باعتقال  أمنية 

وذلك بعد ان قامت القوة بمداهمة منزل والده.

محاكم  اخضعت  الصادق:  حسني  للناشط  سرية  محاكمة   2018/3/1
السلطة السعودية الناشط املعتقل حسني الصادق اىل محاكمة سرية 
فقدانه  إىل  أدى  ما  شديدين  وجسدي  نفسي  لتعذيب  تعرّضه  بعد 
أيّام  املرّكزة ليمكث فيه ثالثة  العناية  الوعي ومن ثم نقله إىل مركز 
إىل جانب وضعه يف سجن انفرادي ألكثر من ثالثة أشهر متواصلة من 

دون السماح لذويه بزيارته.

كما منعت السلطات زوجة الصادق وبناته من السّفر كما فرضت عليه 
فرتة  بعد  ولدت  )التي  طفلته  وحرمان  ريال   5000 قيمتها  مالية  عقوبة 
وجيزة من اعتقاله( من تسجيلها ضمن وثائق األحوال املدنية إال بعد 

دفع الغرامة املاليّة.

تابعة  أمنية  قوة  قامت  القطيف:  مواطن يف  واعتقال  2018/3/1 مداهمة 
لوزارة داخلية النظام السعودي بمداهمة منزل املواطن )بالل ال حمد( 

حي الكويكب التابع ملدينة القطيف.

وقامت القوة بالعبث بمحتويات املنزل ومن ثم اعتقلت ولده)زهري بالل 
ال حمد( واقتادته اىل جهة مجهولة.

العامة:  املباحث  يف سجن  النزعة  جاسم  علي  الحاج  مقتل   2018/3/11
البحاري  بلدة  أحدمواطني  النزعة  جاسم  )علي  الحاج  املعتقل  قضى 
التابعة ملحافظة القطيف موتا يف إحدى زنازين سجن املباحث العامة 
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اعرتافات  على  الحصول  اجل  من  التعذيب  انواع  ألبشع  تعرضه  بعد 
زائفة تدين املعتقل.

وقد منعت السلطات السعودية عائلة القتيل )علي النزعة( بعدم تصوير 
او نشر اي شيء يَخُص الجثمان وذلك بسبب اثار التعذيب الواضحة 

والتنكيل على جسده.

الهاشم  أمني  السيد  الشابني  تعتقل  السعودية  السلطات   2018/3/26
داخلية  لوزارة  تابعة  أمنية  قوة  قامت  الهاشم:  ضياء  السيد  وأخيه 
السعودية بمداهمة منزل عائلة املواطن )موسى الهاشم السيهاتي( يف 
بلدة سيهات التابعة ملحافظة القطيف، قبل ان تقوم باعتقال الشابني 

السيد أمني موسى الهاشم وأخيه السيد ضياء الهاشم.

ألقت السلطات  القطيف:  2018/3/28 اعتقال اثنني وثالثني محتجا يف 
السعودية القبض على 32 سعوديا شاركوا يف تجمع بمدينة الطائف 

)غرب( احتجاجا على إزالة تعديات على أراض حكومية.

2018/3/28 قوة أمنية تداهم منزل معتقل: داهمت قوة أمنية تابعة لوزارة 
التابع لبلدة  الريف  املواطن حسن أحمد آل ربح يف حي  داخلية منزل 
العوامية، وقامت القوة بالعبث بمحتويات املنزل وبصورة عشوائية بدون 

إظهار األسباب املؤدية لهذا العمل.

تابعة  أمنية  قوة  قامت  مواطن:  تعتقل  سعودية  أمنية  قوة   2018/4/4
لوزارة داخلية النظام السعودي بمداهمة احدى املزارع يف بلدة تاروت، 
وبعد تفتيش املزرعة اعتقلت مالكها املواطن مازن عبد الرحيم حسني 
أعدمته  الذي  البصري  حسني  الرحيم  عبد  زاهر  شقيق  البصري، 

السلطات السعودية يف 10 يوليو 2017 بتهم مفربكة.
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عسكرية  قوات  شنت  جوي:  بغطاء  معززة  اعتقاالت  حملة   2018/4/10
االحساء  يف  مناطق  عدة  طالت  مداهمات  حملة  بالطائرات  معززة 

والقطيف استهدفت اعتقال عددا من األهالي.

الحملة طالت كل من بلدات القطيح والبحاري وحي الكويكب ومنطقة 
عن  فضال  األهالي  ممتلكات  يف  كبري  تدمري  مخلفة  الرامس،  مزارع 
الشابني  منهم  عرف  اعدادهم،  تعذر حصر  الشبان  من  عدد  اعتقال 

زكريا بالل آل حمد ومحمد بالل آل حمد.

أجهزة  قامت  تغريده:  بسبب  صفوى  بلدة  من  فتاة  اعتقال   2018/4/26
التابعة  صفوى  بلدة  من  سنة   19 املسلم  )نور  الشابة  باعتقال  امنية 
ملحافظة القطيف، وذلك على خلفية اتهامها بإطالق تغريده على موقع 

تواصل اجتماعي.

2018/4/28 السلطات السعودية تغلق حسينية كريم أهل البيت بتاروت: 
البيت  السعودية إىل إغالق حسينية كريم أهل  عمدت أجهزة األمن 
السعودية حيال  السلطات  تمارسه  الذي  التضييق  بتاروت، يف سياق 

املواطنني الشيعة يف املنطقة الشرقية.

2018/5/1 اعتقال شاب لدى عودته من البحرين: قامت سلطات االمن 
السعودي املتواجدة على جسر البحرين الرابط ما بني الحدود السعودية 

والبحرينية باعتقال الشاب )حسني علي عوكار( بدون اسباب تذكر.

2018/5/7 السلطات السعودية تعتقل الشاب مصطفى البناوي: قامت 
القوات األمنية املتواجدة على جسر البحرين الرابط ما بني السعودية 
اىل  اقتادته  ثم  ومن  البناوي(،  )مصطفى  الشاب  باعتقال  والبحرين 

سجن املباحث على طريق الرياض.
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2018/5/8 قوات امنية تقتحم بلدات يف القطيف وتعتقل بعض السكان: 
القطيف  محافظة  يف  بلدات  لعدة  مداهمات  حملة  امنية  قوات  شنت 

البحاري، القديح، أم الحمام، حلة محيش، الخويلدية.

وأفادت مصادر ميدانية ان يف بلدة البحاري قامت بعض القوات األمنية 
بمداهمة منزل الشهيد )صادق درويش( ومنزل أقاربه، وقامت القوات 
بالعبث بممتلكات املنزل وتكسريها، وترويع النساء، واعتقال اثنني من 

أفراد العائلة ونقلتهما اىل جهة مجهولة.

القطيف:  يف  البلدات  بعض  تحاصر  السعودية  السلطات   2018/5/10
قامت قوات االمن التابعة للنظام السعودي بمحاصرة عدد من البلدات 
والعربات  املدرعات  من  العديد  شوهدت  حيث  القطيف،  محافظة  يف 
بكاملها  الرامس  مزارع  محيط  يف  واسع  بشكل  منتشرة  املصفحة 
ومخطط الزهراء )الناصرة( وأحياء شمال، وعمدت تلك القوات بتخريب 
أحياء  القوات  تلك  حاصرت  كما  الرامس،  منطقة  يف  املزارع  من  عدد 

شمال وحي املراوح يف محيط دوار الكرامة اىل شمال بلدة العوامية.

2018/5/16 قوات امنية تداهم منزلني يف بلدة أم الحمام: داهمت قوات 
عسكرية بلدة أم الحمام لتقتحم منزل املواطن الرضوان ومنزل املواطن 
وترويع  وتكسريها  املنزلني  بممتلكات  بالعبث  القوات  وقامت  الحرز، 

النساء دون ذكر االسباب.

قوة  قامت  ال سعيد:  احمد  جعفر  الحسيني  املنشد  اعتقال   2018/5/20
ال  احمد  )جعفر  املنشدالحسيني  باعتقال  داخلية  لوزارة  تابعة  أمنية 

سعيد(، وذلك بعد ان قامت القوة بمداهمة منزله.
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أمنية  قوة  قامت  الحمام:  ام  يف  مواطن  واعتقال  مداهمة   2018/5/27
بمداهمة منزل والد الشاب محمد الخمريي من بلدة أم الحمام ومن 

ثم اعتقلت الشاب الخمريي ونقلته اىل جهة غري معلومة.

2018/5/28 السلطات السعودية تعتقل الكاتب محمد الصادق: اعتقلت 
تاروت  أهالي جزيرة  الصادق من  الكاتب محمد  السعودية  السلطات 

دون أن تتضح أسباب االعتقال.

2018/5/29 السجن لناشط مدني 23 عاما:  أصدرت ما تسمى باملحكمة 
الناشط  بحق  سنة   23 بالسجن  ابتدائيًا  حكمًا  املتخصصة  الجزائية 

املدني الشاب علي العالم.

تسمى  ما  أصدرت  البديعة:  أهالي  من  لناشط  السجن   2018/5/30
 29 بالسجن  ابتدائيًا  الرياض حكمًا  املتخصصة يف  الجزائية  باملحكمة 
سنة بحق الناشط املدني الشابيوسف عبد االمري املحروس من أهالي 

بلدة البديعة.

2018/6/1 قرار بهدم واغالق مساجد الشيعة يف نجران: أصدر ما يسمى 
بأمري منطقة نجران جلوي بن عبد العزيز قرارًا يقضي بإغالق مساجد 
للشيعة اإلسماعيلية تدريجيًا يف مدينة نجران واملحافظات التابعة لها، 

بذريعة أنها غري نظامية، وال تخدم املصلحة العامة يف البالد.

2018/6/2 السجن 20 عاما لناشط مدني: أصدرت ما تسمى باملحكمة 
الجزائية املتخصصة يف الرياض حكمًا بالسجن 20 سنة على الناشط 
اعتقل من  ان  والذي سبق  القطان  اهلل  املعتقل مصطفى عبد  املدني 

بلدة العوامية عام 2016.

2018/6/3 مداهمة واعتقال مواطن يف العوامية: اعتقلت القوات السعودية 
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بلدة  الجميمة يف  منزله يف حي  اقتحامها  الفرج خالل  توفيق  الشاب 
املعتقل  منزل  أثاث  حطمت  ان  بعد  القطيف  محافظة  يف  العوامية 

وممتلكاته.

2018/6/5 حملة مداهمات تطال حي الكويكب بالقطيف: داهمت فرق 
الكويكب  حيّ  العسكرية  والسيارات  باملدرعات  الطوارئ  قوات  من 
بالقرب من مسجد الفتح جنوب محافظة القطيف، وذلك أثناء إحياء 
األهالي لليلة القدر الثانية ومقتل اإلمام علي عليه السالم، حيث كانت 

الشوارع مكتظة باملارة واملعزين من أهالي الحي والبلدات. 

ما  السكني  الحي  وسط  الحي  الرصاص  الطوارئ  عناصر  وأطلقت 
أدى إىل إصابة أحد الشبان يف قدمه، وعلى أثر اإلصابة عمدت القوات 
العسكرية إىل اعتقاله وهو يف حالة صحية سيئة، من دون معرفة أسباب 

الهجوم أو خلفية ودوافع االعتقال.

2018/6/8 مداهمة منزل واعتقال أخوين دون ذكر األسباب: قامت قوة 
أمنية باعتقال األخوين )حسني علي درويشوأحمد علي درويش( من 
منزليهما دون ذكر األسباب، بعد ان قامت تلك القوة بتحطيم محتويات 

املنزل وترويع الساكنني.

أصدرت  ملّفقة:  سياسية  بتهم  مواطنني   4 بإعدام  الحكم   2018/6/8
ابتدائية  أحكامًا  الرياض  املتخصصة يف  الجزائية  باملحكمة  ما تسمى 
خلية  “تكوين  بتهمة  الشرقية  املنطقة  من  مواطنني  أربعة  بإعدام 
املتكررة  السعودية  السلطات  مزاعم  وفق  إيران”،  مع  للتخابر  إرهابية 

بحقّ النشطاء السلميني.

2018/6/13 قوة أمنية تداهم منزل ومزرعة يف بلدة العوامية: قامت قوات 
مزارع  العوامية  بلدة  بمداهمة  السعودي  النظام  داخلية  لوزارة  تابعة 
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قوة  داهمت  كما  الشيخ،  عائلة  مزرعة  احرتاق  اىل  ادى  مما  املنصوري 
أخرى منزل ال اسماعيل يف حي العوينة يف العوامية.

2018/7/2 مداهمة منزل أحد املعدومني: دهمت قوة امنية منزل املعدوم 
زاهر عبد الرحيم حسني يف جزيرة تاروت، قبل ان تعبث بمحتويات 

املنزل وتدمر االثاث واالبواب دون ابداء أي سبب لهذه املداهمة.

املشاركة  بتهمة   2013 يونيو/حزيران   20 يف  الرحيم  عبد  زاهر  واعتقل 
باالحتجاجات التي جرت يف القطيف يف ذلك الوقت، وقد اصيب بعيار 
ناري يف قدمه وادخل املستشفى إلجراء عملية جراحية له، واثناء وجوده 

يف املستشفى، قامت قوة أمنية باختطافه وزجه يف السجن.

2018/7/2 اعتقال مواطن اقام الصالة يف منزله: اعتقلت سلطات النظام 
السعودي زهري حسني علي صالح بو صالح، من حي الثقبة يف مدينة 

الخرب، وذلك بتهمة “إقامة صالة الجماعة يف منزله” يف حي الثقبة.

قوات  عناصر  من  العشرات  شن  القطيف:  يف  مداهمات   2018/7/2
املهمات الخاصة واملباحث العامة مدعومني بعدد من املدرعات املصفحة 
مداهمات يف أحياء سكنية يف جزيرة تاروت بالقطيف وتحديدًا بالقرب 

من دوّار “السمكة”.

2018/7/10 اإلعدام لشابني و23 سنة آلخر: أصدرت ما تسمى باملحكمة 
شابني  على  تعزيرًا«  »القتل  حكم  الرياض،  يف  املتخصصة  الجزائية 
من شرق السعودية، وحكمت املحكمة على شاب ثالث بالسجن 23 
عامًا، يأتي ذلك ضمن مسلسل أحكامها التي تستهدف أهالي املنطقة 
الشرقية يف القطيف، جون تذكر أن املحكمة لم تذكر التهم املوجهة إىل 

الشبان الثالثة.
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2018/7/14 الكشف عن مصري معتقل بعد عام على اختفائه: بعد مرور 
العوامية،  بلدة  من  الخباز،  علي  محمد  رائد  الشاب  اختفاء  على  عام 
تمكنت عائلته من الحصول على معلومات تفيد بانه رهن االعتقال يف 

سجن املباحث العامة يف القطيف.

وفقد أثر الخباز عام 2017 بعد خروجه من املنزل إىل العمل ابان الحصار 
الذي فرضته سلطات النظام السعودي على بلدة العوامية.

2018/7/18 اعتقال شاب يف الصالحية: اعتقلت قوة أمنية الشاب حسني 
طه الفرج عندما كان يف احدى املقاهي يف مزارع الصالحية، القريب من 

منزله يف حي اململحة، دون ذكر األسباب.

قوة  داهمت  العوامية:  أبناء  أحد  وتعتقل  تداهم  امنية  2018/7/20قوات 
الفرج يف  عائلة طـه  السعودي منزل  النظام  داخلية  لوزارة  تابعة  أمنية 
حي اململحة يف بلدة العوامية، ويف مساء نفس اليوم داهمت القوة املنزل 

مرة أخرى وقامت باعتقال الشاب )محمد صالح الفرج(.

تظاهرات  يف  املشاركة  بتهمة  سنوات   9 لبحريني  السجن   2018/7/25
القطيف: قضت بسجن مواطن بحريني 9 سنوات، بعد إدانته بتقديم 
املحكمة  القطيف، وقضت  واملشاركة يف مظاهرات  للنظام  املادي  الدعم 
محكوميته  انتهاء  بعد  السعودية  من  البحريني  املواطن  بطرد  كذلك 

وحرمانه من دخولها بشكل نهائي.

تسمى  ما  أصدرت  مفربكة:  بتهم  ناشطني  ألربعة  اإلعدام   2018/7/25
مواطنني  أربعة  بإعدام  ابتدائية  أحكامًا  املتخصصة،  الجزائية  باملحكمة 
النظام  زعم  التي  الكفاءات(،  )خلية  بـ  تسمى  ما  ضمن  من  شيعة 
السعودي بأنهم كونوا خلية ارهابية تقوم بالتخابر مع ايران وتجسس 

على النظام.
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2018/7/26 اإلعدام أربعة مواطنني شيعة من املنطقة الشرقية: أصدرت 
ما تسمى باملحكمة الجزائية املتخصصة، أحكامًا ابتدائية بإعدام أربعة 
التي زعم  الكفاءات(،  )خلية  بـ  ما تسمى  مواطنني شيعة من ضمن 
ايران  مع  بالتخابر  تقوم  ارهابية  خلية  كونوا  بأنهم  السعودي  النظام 
وتجسس على النظام وتقوم باستقطاب متدربني وتسهيل سفرهم 

إىل إيران عن طريق مكتب سياحي يعود ألحدهم.

املحكمة بانه قد  املتهمني األربعة، وقالت  ولم تسمي املحكمة اسماء 
صدر الحكم بإجماع الدائرة القضائية الثالثية؛ بقتلهم تعزيراً، وإغالق 

مكتب السياحة والسفر املذكور وسحب الرتخيص.

العوامية:  الجميمة يف بلدة  أمنية سعودية تداهم حي  2018/7/29 قوة 
وتطويق  العوامية  بلدة  يف  الجميمة  حي  بمداهمة  أمنية  قوة  قامت 
الحي بعدد من مركباتهم وتم مداهمة منزل املعدوم )مرسي ال ربح( 

وتكسري محتويات املنزل.

2018/7/30 السلطات السعودية تعتقل الشاب حسن عون أبو عبد اهلل: 
اعتقلت السلطات األمنية السعودية املتواجدة على جسر )امللك( فهد، 
أبو  )السعودية( والبحرين الشابحسن عون  املنفذالرابط ما بني  وهو 

عبد اهلل من بلدة العواميةأثناء توجهه اىل دولة البحرين.

2018/8/5 احتجاز معتقلة لعشرة أشهر على التوالي يف الحجز االنفرادي: 
ذكرت مصادر حقوقية ان الناشطة الحقوقية رقية املحارب ال تزال منذ 

أكثر من 10 أشهر يف السجن االنفرادي.

وقد اعتقلت السلطات السعودية املحارب يف تشرين األول/أكتوبر2017، 
بذريعةالعمل ملصلحة جهات خارجية ضد أمن اململكة ومصالحها.
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ما تسمى  أصدرت  اإلعدام بحق محتج شارك يف تظاهرة:   2018/8/8
باملحكمة الجزائية املتخصصة يف السعودية، حكما بالقتل تعزيرا بحق 
متظاهر من منطقة القطيف شرق اململكة، بزعم هجوم مسلح وشروعه 

يف قتل رجال األمن بإطالقه النار على نقاط أمنية.

اعتقلت  الشرقية:  املنطقة  من  حقوقية  ناشطة  اعتقال   2018/8/16
السلطات األمنية نسيمة السادة، الناشطة يف املنطقة الشرقية.

الحقوقية  الناشطة  تواجه  اإلعدام:  حكم  تواجه  ناشطة   2018/8/16
اسراء الغمغام حكما باإلعدام حيث حكم عليها املدعي العام السعودي 
بـ”القتل تعزيرا”، وطلبت املحكمة من عائلتها توكيل محام للدفاع عنها.

القطيف  منطقة  يف  سياسية  معتقلة  أول  الغمغام  الناشطة  وتعترب 
ديسمرب   8 يف  زوجها  مع  السعودية  القوات  اعتقلتها  وقد  بالسعودية، 
2015م بعد مداهمة منزل الزوج، السيد موسى جعفر الهاشم، يف بلدة 
الجش جنوب غرب مدينة القطيف، شرق السعودية، ومنذ اعتقالها تم 
احتجاز الغمغام يف سجن املباحث العامة بالدمام، حيث وُجّهت إليها 

اتهامات تتعلق بالحراك املطلبي يف القطيف.

2018/8/24 مقتل حاج عراقي بظروف غامضة: قتل أحد الحجاج العراقيني 
الشيعة يف اثناء تأديته مناسك الحج بظروف غامضة، وسط اتهامات 
السعودي  االمن  قبل  الجهات تؤكد تعرضه لالعتقال من  من بعض 

قبل مقتله بيومني. 

2018/8/26 وفاة معتقل سياسي بعد سنوات من التعذيب: تويف املعتقل 
بشري جعفر املطلق أثر سكتة قلبية داخل سجون السعودية بعد معاناه 

طويلة من األمراض والتعذيب املمنهج.
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ما  أصدرت  حقوقي:  ناشط  بحق  سنوات  سبعة  السجن   2018/8/26
بالسجن 7  الرياض حكما  املتخصصة يف  الجزائية  باملحكمة  تسمى 
القطيف  منطقة  من  املشامع  عبدالعزيز  جعفر  املعتقل  بحق  سنوات 

حي القلعة.

على   2013 عام  املشامع( يف سبتمرب  عبدالعزيز  )جعفر  الشاب  واعتقل 
خلفية املظاهرات التي خرجت يف القطيف ذلك العام، وكان حينها يبلغ 

من العمر 17 عامًا.

الشرطة  قوات  قتلت  انتحاره:  وتزعم  تقتل شابا  الشرطة   2018/8/26
يف بلدة تاروت التابعة ملحافظة القطيف املواطن لطفي عبداللطيف آل 

حبيب املعتقل لديها، قبل ان تزعم سبب الوفاة اىل االنتحار.

بلدة  يف  الحسينية  املضايف  تدمر  السعودية  األمن  قوات   2018/9/10
والهيئات  املضايف  داخلية  لوزارة  تابعة  أمنية  قوات  دمرت  القديح: 
الحسينية التي اقامها املواطنون يف البلدة بمناسبة حلول شهر محرم.

2018/9/11 اعتداءات مستمرة املواطنني ملنع الشعائر الحسينية: قامت 
قوات النظام السعودي بإزالة املحالت الدينية لبيع الكتب واألشرطة 

والرايات الحسينية يف شارع املطاعم يف محافظة القطيف.

دمرت  صفوى:  بلدة  يف  حسينية  مضايف  على  اعتداءات   2018/9/12
الفضل  ابو  السعودية )مضيف  الداخلية  لوزارة  التابعة  االمنية  القوات 
العباس( يف بلدة صفوى، باإلضافة اىل تهديم مضيف )كريم اهل البيت 

عليه السالم( و )مضيف الزهراء عليها السالم(.

الحسينية:  الشعائر  ملنع  القطيف  مواطني  تهدد  السلطات   2018/9/12
استدعت ادارة القوات األمنية مسؤول حسينية العباس يف القطيف 
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تعهد  توقيع  على  وأجربته  الحسينية  والرايات  املضيف  بإزالة  وأمرته 
بعدم إظهار صوت مكربات الصوت، كما تم استدعاء بعض القائمني 

على الحسينيات املجاورة وتم تهديدهم بغلق الحسينيات.

ويف بلدة أم الحمام التابعة ملحافظة القطيف، منعت السلطات املحلية 
األهالي من انشاء )مخيم الوالية الحسيني( الذي يتم انشائه كل عام 
عليه  العاملني  واجربت  واألطفال،  للنساء  من شهر محرموهو خاص 

بإزالته فوراً.

سلطات  قامت  القطيف:  يف  الحسينيات  من  عدد  اغالق   2018/9/18
النظام السعودي بإغالق حسينية القطان شارع الحدادين وحسينية 

االمام الكاظم يف حي النزهة وحسينية السبطني يف حي البو جبارة.

2018/9/18 استدعاء ومنع خطباء من املشاركة يف العزاء املوحد يف القطيف: 
قامت السلطات السعودية باستدعاء بعض الخطباء الدينيني إىل مركز 
شرطة القطيف، وتم إيقافهم والتحقيق معهم لعدة ساعات، وتوقيعهم 
بمناسبة  بالقطيف  املوحد  املوكب  عزاء  املشاركة يف  بعدم  تعهد  على 

ذكرى شهادة اإلمام الحسني عليه السالم.

األمنية  القوات  اعتقلت  عزاء:  اعتقال مشاركني يف مجلس   2018/9/19
شخصني يف شارع الثورة بالقطيف بعد االنتهاء من عزاء املوكب املوحد 

بالقطيف الذي منعته السلطات السعودية.

مركبة  قامت  عزاء حسيني:  تتعمد بصدم مشارك يف  آلية   2018/9/20
العوامية  بلدة  املركبات يف  احد  األمنية بصدم  للقوات  تابعة  عسكرية 

وإصابة الشاب بجروح.

2018/9/24 اعتقال مواطن من مقر عمله: قامت قوة أمنية تابعة لوزارة 
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ال سويد من  الشاب محمد حسن  باعتقال  السعودي  النظام  داخلية 
القوة  تقدم  ولم  عمله،  مقر  من  القطيف  ملحافظة  البحاريالتابعة  بلدة 
اسباب االعتقال، كما ان مصري الشاب ال زال مجهواًل، ولم تبلغ عائلته 

بمكان اعتقاله.

2018/9/26 اعتقال شاب من أهالي بلدة البحاري: اقدمت قوة أمنية على 
اعتقال الشاب محمد علي الدرويش من أهالي بلدة البحاري دون ذكر 

االسباب وال يزال مصريه مجهواًل.

يف  الكويكب  وحي  الشويكة  حي  تحاصر  عسكرية  قوات   2018/9/27
القطيف: حاصرت قوات عسكرية مدججة بالسالح حي الشويكة وحي 
اإلسعاف،  سيارات  من  وعدد  والدوريات  املدرعات  من  بعدد  الكويكب 

مطلقة النار بشكل عشوائي لرتهيب السكان.

اهلل:  عبد  أبو  محمد  رضا  الشاب  تعتقل  أمنية سعودية  قوة   2018/10/8
اقدمت قوة أمنية باعرتاض طريق الشاب )رضا محمد ابو عبداهلل( من 

بلدة العوامية قبل ان تعدي عليه بالضرب وتقتاده اىل جهة مجهولة .

قوة  اقدمت  اصابته:  بعد  شاب  تعتقل  السعودية  السلطات   2018/10/17
أمنية باعتقال الشاب )نذير إبراهيم الغزوي( من أهالي مدينة القديح 
التابعة ملحافظة القطيف، بعد اطالق الرصاص عليه مما ادى اىل اصابته 

بجروح بليغة وال يزال مصريه مجهوال.

2018/10/17 قوات عسكرية تجتاح مدينة القطيف: اقدمت قوات عسكرية 
القرى  ومخارج  مداخل  طوقت  ان  بعد  القطيف  مدينة  اجتياح  على 
من  كبري  بعدد  واملدارس(  البستان  حي   ، الجراري   ، )املدني  املجاورة 

املدرعات واملركبات، مطلقة وابل نريانها على منازل وممتلكات االهالي.
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امنية  أقدمت قوة  امنية تغتال ناشط شيعي يف تاروت:  2018/10/26 قوة 
على اغتيال الناشط الحقوقي نذير الغزوي يف كمني نصب له قبل ان 

يتم استدراجه يف بلدة تاروت شرق اململكة.

السلطات  منعت  القديح:  يف  ديني  نشاط  تحظر  السلطات   2018/10/31
من  الدينية  املناسبات  احياء  لربامج  املنظمة  األهلية  اللجان  السعودية 
اإلمام  أربعني  ذكرى  إلحياء  السنوية  الطف”  “سبايا  فعاليات  إقامة 
الحسني )ع( يف مدينة القديح بمحافظة القطيف ذات األغلبية الشيعية 

شرقي السعودية، مهددًة املنظمني باالعتقال يف حال مخالفة األوامر.

السلطات  اعتقلت  العوامية:  يف  حقوقي  ناشط  والد  اعتقال   2018/11/14
العوامية  املواطن عبد اهلل علي عبد اهلل قريريص من بلدة  السعودية 

التابعة اىل محافظة القطيف كونه والد لناشط حقوقي. 

السلطات  اعتقلت  البحاري:  بلدة  سكنة  من  مواطن  اعتقال   2018/12/2
السعودية الشاب هاني سعيد آل سويد، من قرية البحاري التابعة اىل 
محافظة القطيف، حيث جرت عملية االعتقال من الجسر الرابط ما بني 

السعودية والبحرين، دون اإلفصاح عن سبب االعتقال.

القديحي:  علي  سامي  الشاب  تعتقل  السعودية  السلطات   2018/12/3
اعتقلت السلطات السعودية الشاب سامي علي القديحي، من مدينة 
تاروت التابعة اىل محافظة القطيف، دون ذكر األسباب او اعالم عائلته 

بمكان اعتقاله.

2018/12/5 قوات امنية تحاصر احياء سنابس: فرضت قوات امنية حصارا 
بلدة سنابس يف جزيرة تاروت، يف قبل ان تشن حملة مداهمات لبعض 

مساكن االهالي.
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اعتقلت  القطيف:  يف  شابا  يطال  واالعتقال  املربح  الضرب   2018/12/13
السلطات السعودية الشاب أحمد ال حماد( من بلدة العوامية التابعة اىل 
محافظة القطيف، وجرت عملية االعتقال بعد ان كان الشاب آل حماد 
برفقة زوجته وأمه بالقرب من مخبز العيد يف الشارع الرئيسي لبلدة 
أمام  العوامية، حينما قامت قوة أمنية بالتعرض بالضرب على الشاب 

املارة، ومن ثم تم نقله إىل جهة غري معلومة.

تسمى  ما  اصدرت  املعتقل:  على  سنوات  خمس  السجن   2018/12/23
باملحكمة الجزائية املختصة يف الرياض حكمًا بالسجن خمس سنوات 
على املعتقل حسن علي محمد آل عواني من بلدة العوامية يف محافظة 

القطيف.

2018/12/25 مداهمات تسفر عن اعتقال شاب: داهمت قوة أمنية منزل 
الناشط محمد آل عمار ومنزل عائلة الشاب )محمد سعيد عبدالعال( 
يف حي العوينة يف بلدة العواميةالتابعة ملحافظة القطيف، قبل ان تعتقل 
تفسريًا  تقدم  ان  بدون  عبدالعال  محمد سعيد  الشاب  املداهمة  القوة 

لذلك.
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سوريا

الشاب  أصيب  الفوعة:  يف  القناصة  بنريان  مدنيني  إصابة   2018/2/27
حسني الحاج حسن )20سنة( والشاب سعيد ابراهيم الشيخ )33سنة( 
بجروح  الشمالي  ادلب  بريف  املحاصرتني  والفوعة  كفريا  بلدتي  يف 
ناحية  من  البلدتني  تطال  التي  املتتالية  القنص  أعمال  جراء  خطرة 

بروما املجاورة التي تسيطر عليها جبهة النصرة االرهابية.

بلدتي كفريا  القناصة يف  بنريان  الجرحى  2018/2/28 سقوط عدد من 
اهلل  وعبد  )52 سنة(  أصيب كل من غسان شعبان حريري  والفوعة: 
كفريا  بلدتي  يف  )22سنة(  الحسني  احمد  حسني  )18سنة(  حموي 
والفوعة املحاصرتني بريف ادلب الشمالي جراء أعمال قنص متتالية 
النصرة  جبهة  عليها  تسيطر  التي  بنش  ناحية  من  البلدتني  تطال 

االرهابية.
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2018/3/1 إصابة عدد من املدنيني بينهم أطفال يف قصف يطال بلدتي 
كفريا والفوعة: أصيب كل من الطفلة زينب حسن صوفان )9سنوات( 
عمران  زين  والطفل  )7سنوات(  جحجاح  العزيز  عبد  محمد  والطفل 
اسود )10سنوات( اىل جانب إصابة كل من الشابة منار حسن صوفان 
)20سنة(الشاب هاني حاج حمد )28سنة( جراء سقوط عدد من قذائف 
الهاون على بلدتي كفريا والفوعة املحاصرتني يف ريف ادلب الشمالي 

مصدرها مدينة معرة مصرين االتيتسيطر عليها الجماعات االرهابية.

2018/3/6 إصابة مدني بعيار قناص يف كفريا: أصيب الشاب زين علي 
ادلب  ريف  يف  املحاصرتني  وكفريا  الفوعة  بلدتي  يف  )24سنة(  املحمد 
الشمالي جراء اعمال القنص والقصف املتتالية التي تطال البلدتني من 

ناحية بنش املجاورة.

2018/3/8 هجوم مستمر بالقذائف على بلدتي كفريا والفوعة: شنت 
بلدتي  على  الصاروخية  بالقذائف  عنيفا  هجوما  اإلرهابية  الجماعات 
كفريا والفوعة مما أسفر عن مقتل امرأتني واصابة سبعة آخرين بينهم 

نساء وأطفال.

كفريا  يطال  عنيف  قصف  يف  تسعة  واصابة  طفلتني  مقتل   2018/3/9
والفوعة: اسفرت عمليات القصف الكثيفة التي استهدفت بلدتي كفريا 
فيما سجل سقوط  آخرين،  وجرح سبعة  طفلتني  مقتل  عن  والفوعة 
مائة قذيفة خالل يوم واحد اطلقتها الجماعات اإلرهابية التي تحاصر 

البلدتني. 

2018/3/10 مقتل اثنني يف قصف يطال كفريا والفوعة: أسفر قصف شنه 
االرهابيون الذين يحاصرون بلدتي كفريا والفوعة عن إصابة كل فادي 

ياسني )27سنة( ومحمود قداد )25سنة( بجروح.
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عبد  الشاب  أصيب  كفريا:  يف  قناص  بإطالقه  مدني  إصابة   2018/3/14
اعمال  جراء  املحاصرة  بلدةكفريا  يف  )19 سنة(  الحميد حسني سطيح 

القنص املتتالية التي ترتكبها الجماعات االرهابية.

2018/3/18 إصابة مدني برصاص قناص يف الفوعة: أصيب الشاب بشار 
ياسر الحمود )18سنة( يف بلدتي كفريا والفوعة املحاصرتني بريف ادلب 
البلدتني من ناحية  التي تطال سكان  القنص  الشمالي جراء اعمال 

بنش املجاورة.

2018/4/8 مقتل طفلتني يف عمليات قصف طالت بلدتي كفريا والفوعة 
االحياء  على  هجوما  اإلرهابية  الجماعات  شنت  الهاون:  بقذائف 
يف  وتدمري  طفلتني  مقتل  أسفر  مما  الثقيل  الهاون  بقذائف  السكنية 

ممتلكات األهالي واضرار يف البنى العامة.

2018/4/18 إصابة اثنني بعمليات قنص يف كفريا والفوعة: أصيب كل من 
حسن جميل سبنان »42 سنة« وقاسم جمال أقرع »42سنة« يف بلدتي 
كفريا والفوعة املحاصرتني يف ريف إدلب الشمالي نتيجة اعمال قنص 

متتالية من ناحية »بروما« املجاورة.

2018/4/19 إصابة مدني يف الفوعة برصاصة قناص: أصيب الشاب يوسف 
كريم من مدينة الفوعة املحاصرة برصاص قناص مصدره الجماعات 

االرهابية التابعة لجبهة النصرة املتمركزة بمدينة بنش املجاورة.

الشاب  اصيب  الفوعة:  يف  قناص  برصاص  مدني  إصابة   2018/4/23
موسى فريد رضا )20سنة( يف بلدتي الفوعة وكفريا املحاصرتني يف ريف 

إدلب الشمالي جراء اعمال قنص متتالية من ناحية بنش املجاورة.

2018/5/5 جريح بنريان القناصة يف بلدة الفوعة املحاصرة: أصيب الشاب 
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يوسف أحمد جردة من الفوعة املحاصرة بريف إدلب الشمالي بطلقة 
قناص بالرجل نتيجة أعمال القنص املتكررة من ناحية بنش املجاورة.

كفريا  بلدتي  القنص على سكان  واسلحة  بالقذائف  2018/5/11 هجوم 
كفريا  بلدتي  ميدانية عن تعرض  أفادت مصادر  املحاصرتني:  والفوعة 
والفوعة اىل هجوم من قبل الجماعات التكفريية التي تحاصر البلدتني 

منذ سنوات.

الشاب  قتل  كفريا:  بلدة  داخل  مقتل شاب يف عملية قنص   2018/5/15
حسني علي غزالة )21سنة( يف بلدتي الفوعة وكفريا املحاصرتني يف ريف 
ادلب الشمالي مُتأثرًا بجراحهِ جراء إصابة تعرض لها يوم أمس بعدد 

من الطلقات النارية من ناحية بروما املجاورة.

أحمد  الشاب  أصيب  الفوعة:  بلدة  يف  قنص  بعملية  جريح   2018/5/19
ادلب  ريف  يف  املحاصرتني  وكفريا  الفوعة  بلدتي  اهالي  من  قرباش 
الشمالي جراء يف هجوم إرهابي شنته الجماعات التكفريية من جهة 

بلدة بنش املجاورة.

2018/6/25 مقتل مواطنني يف بلدتي كفريا والفوعة برصاص قناصة: قتل 
املواطن قدور حاج حسن ابن مدينة الفوعة واملواطن فؤاد الحسني من 
ابناء بلدة كفريا املحاصرتني برصاص قناص أطلقته الجماعات اإلرهابية 

التي تحاصر البلدتني منذ سنوات.

شنت  املحاصرتني:  والفوعة  كفريا  بلدتي  على  قصف   2018/7/15
سنوات  منذ  والفوعة  كفريا  بلدتي  تحاصر  التي  املتطرفة  الجماعات 

هجمات بالقذائف والصواريخ على األهالي مخلفة اضرارا مادية.

بلدتي  أهالي  اضطر  والفوعة:  كفريا  ألهالي  قسري  اجالء   2018/7/19



كتاب منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية

101

للحصار  نظرا  البلدتني  عن  كامل  بشكل  النزوح  اىل  والفوعة  كفريا 
سنني،  منذ  األهالي  على  اإلرهابية  الجماعات  تفرضه  الذي  الخانق 

فضال عن الهجمات اإلرهابية املستمرة.



102

Victoria

British Columbia

Copyright © Free Vector Maps.com

Baghdad

Iraq

Copyright © Free Vector Maps.com

العراق

2018/1/8 إصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة قرب سوق شعبية ببغداد: 
قرب  طريق  جانب  على  ارهابيون  وضعها  ناسفة  عبوة  انفجار  أسفر 
سوق شعبية يف قضاء النهروان جنوب شرقي بغداد عن اصابة ثالثة 

مدنيني بجروح.

2018/1/10 إصابة مزارع بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة: أسفر 
قرية  قرب  زراعي  طريق  على  ارهابيون  وضعها  ناسفة  عبوة  انفجار 
الرسالة يف األطراف الجنوبية لقضاء املقدادية عن اصابة مزارع بجروح.

2018/1/12 مقتل مدني واصابة ثالثة اخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي 
بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من علوة لبيع 
الوحدة جنوبي بغداد عن مقتل مدني  والخضر بمنطقة حي  الفواكه 
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واصابة ثالثة اخرين بجروح.

2018/1/13 مقتل مدني واصابة ثالثة اخرين بإنفجار عبوة ناسفة شمالي 
محال  من  بالقرب  ارهابيون  وضعها  ناسفة  عبوة  انفجار  أسفر  بغداد: 
الراشدية شمالي بغداد عن مقتل شخص  تجارية بمنطقة حسينية 

واصابة ثالثة اخرين بجروح مختلفة.

2018/1/13 قتيالن واربعة جرحى على االقل بتفجري انتحاري: أسفر قيام 
انتحاري يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه بالقرب من جمع من املواطنني 
يف ساحة عدن شمالي بغداد عن مقتل شخصني واصابة اربعة آخرين 

بجروح متفاوتة.

انفجار  أسفر  بغداد:  جنوبي  بتفجري  اشخاص  ثالثة  إصابة   2018/1/15
عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب طريق يف منطقة جسر دياىل 

جنوبي بغداد عن اصابة ثالثة اشخاص بجروح متفاوتة.

أسفرت  بغداد:  وسط  تفجري  يف  والجرحى  القتلى  عشرات   2018/1/15
حصيلة تفجري مزدوج بواسطة انتحاريني اثنني استهدفا مجموعة من 
26 وجرح 95  الطريان وسط بغداد عن مقتل  العمال يف منطقة ساحة 

جريحا.

إرهابي  عنصر  قتل  سامراء:  شرق  انتحاري  تفجري  احباط   2018/1/16
يرتدي حزام ناسفا شرقي سامراء بعد ان تمكنت القوات األمنية رصده 

والقضاء عليه.

2018/1/17 قتيالن وسبعة جرحى بانفجار يف الطبج: أسفر انفجار عبوة 
اثنني وإصابة سبعة  الطبج شرق بعقوبة عن مقتل  ناسفة يف حوض 

آخرين.
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2018/1/18 مقتل مدني وإصابة آخر بإطالق نار: قامت مجموعة إرهابية 
مجهولة بإطالق النار يف أطراف قضاء خانقني على مركبة ما أسفر عن 

مقتل مدني وإصابة عنصر أمن بجروح بليغة.

2018/1/18 العثور على جثتي شابني خطفهما »داعش« شمالي دياىل: 
عثرت قوة أمنية مشرتكة على جثتي شابني خطفهما تنظيم »داعش« 

قبل أيام شرقي الناحية الواقعة شمالي دياىل.

2018/1/26 اصابة اربعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد: أسفر 
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق بمنطقة الحي 
الصناعي التابع لقضاء التاجي شمالي بغداد عن اصابة اربعة مدنيني 

بجروح.

2018/1/27 مقتل مدني واصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوبي دياىل: 
أسفر انفجار عبوة ناسفة على جانب طريق زراعي قرب منطقة عبارة 

بهرز عن مقتل مدني واصابة آخر بجروح حرجة.

2018/1/27 مقتل مدني واصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوبي دياىل: 
أسفر انفجار سيارة مفخخة قرب قضاء الطوز على طريق الطوز كركوك 

عن مقتل مدني واصابة اخر فضال عن اضرار مادية.

شمالي  ناسفة  بانفجار  آخرين  اثنني  وإصابة  مدني  مقتل   2018/1/31
بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب محال 
تجارية يف قضاء التاجي شمالي بغداد عن مقتل مدني وإصابة اثنني 

آخرين.

شمالي  شعبي  سوق  قرب  بتفجري  مدنيني  ثالثة  اصابة   2018/2/2
بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق 
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قرب سوق شعبي بمنطقة سبع البور شمالي بغداد عن اصابة ثالثة 
مدنيني بجروح.

2018/2/5 مقتل وإصابة خمسة أشخاص بتفجري شمالي بغداد: أسفر 
سوق  قرب  طريق  جانب  على  ارهابيون  ناسفةوضعها  عبوة  انفجار 
بغداد عن  التاجي شمالي  لقضاء  التابعة  الحماميات  بمنطقة  شعبي 

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متباينة.

2018/2/8 اصابة مدنيني اثنني بتفجري غربي بغداد: أسفر انفجار عبوة 
ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق يف منطقة الرضوانية غربي 

بغداد عن اصابة شخصني بجروح متفاوتة.

2018/2/9 اصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد: أسفر 
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من سوق شعبي بمنطقة 
الحصوة التابعة لقضاء ابو غريب غربي بغداد عن اصابة ثالثة مدنيني 

بجروح مختلفة.

استهدفت  قتلت  الطوز:  يف  تركمان  شيعة  خمسة  مقتل   2018/2/10
يف  الشيعة  الرتكمان  من  الغنم  رعاة  من  خمسة  ارهابية  مجموعة 

محيط الطوز بعد خطفهم.

2018/2/10 اصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة: أسفر 
 - تبه  قره  طريق  جانب  على  ارهابيون  وضعها  ناسفة  عبوة  انفجار 

العظيم الربي بالتزامن مع مرور سيارة مدني عن اصابته بجروح.

2018/2/10 مقتل شخصني واصابة 6 من عائلة واحدة بهجوم مسلح يف 
الدجيل: اقتحم مسلحون مجهولون منزال يف منطقة الجمهورية التابعة 
اىل قضاء الدجيل يف محافظة صالح الدين، واطلقوا النار على ساكنيه، 
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ان هؤالء  مبينا  بجروح،  اخرين   6 واصابة  مقتل شخصني  اىل  ادى  ما 
جميعهم من عائلة واحدة.

أسفر  بعقوبة:  شمال  بانفجار  زوجته  واصابة  مدني  مقتل   2018/2/12
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على طريق زراعي قرب قرية البو 
بكر شمال العظيم عن مقتل مدني واصابة زوجته بجروح حرجة للغاية.

2018/2/13 اصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد: أسفر 
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية بمنطقة 

الراشدية، شمالي بغدادعن إصابة مدنيني اثنني بجروح متفاوتة.

عبوة  انفجار  أسفر  دياىل:  بانفجار شمال شرق  راعي  مقتل   2018/2/13
شمالي  البازول  قرية  قرب  زراعية  أرض  يف  ارهابيون  وضعها  ناسفة 

القضاء عن مقتب راعي جاموس كان متواجدا يف املكان.

بغداد:  غربي  جنوب  ناسفة  عبوة  بانفجار  شخصني  إصابة   2018/2/15
أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية 
بمنطقة حي الفرات، جنوب غربي بغداد عن اصابة شخصني بجروح 

متفاوتة.

2018/2/17 إصابة اربعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد: أسفر 
اليوسفية عن  بناحية  تجارية  بالقرب من محال  ناسفة  انفجار عبوة 

اصابة أربعة مدنيني بجروح مختلفة.

بغداد:  غربي  جنوب  ناسفة  عبوة  بانفجار  شخص  اصابة   2018/2/18
أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية 
يف منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد عنى اصابة شخص بجروح 

متفاوتة.
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اسفر  بغداد:  شمالي  ناسفة  بانفجار  مدنيني  ثالثة  إصابة   2018/2/21
انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبية بمنطقة 

شط التاجيعن إصابة ثالثة مدنيني.

يف  املدنيني  الستهداف  معدة  كانت  مفخخة  تفجري  احباط   2018/2/21
تلعفر: تمكنت قوة امنية من احباط عملية تفجري سيارة مفخخة كانت 
معدة الستهداف املدنيني والقوات االمنية يف قضاء تلعفر غربي املوصل.

جنوبي  ناسفة  عبوة  بانفجار  اثنني  واصابة  شخص  مقتل   2018/2/23
بغداد: اسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من علوة لبيع 
الفواكه والخضر بمنطقة الوردية التابعة لقضاء املدائن عن مقتل مدني 

واصابة اثنني اخرين بجروح مختلفة.

2018/2/24 اصابة ثالثة مدنيني بتفجري شمالي بغداد: اسفر انفجار عبوة 
ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق يف منطقة الراشدية شمالي 

بغداد عن اصابة ثالثة مدنيني صادف مرورهم لحظة التفجري.

2018/3/3 إصابة ثالثة مدنيني بانفجار ناسفة شمال بغداد: أسفر انفجار 
عبوة وضعها ارهابيون قرب محال تجارية يف منطقة شاطئ التاجي عن 

إصابة ثالثة مدنيني.

2018/3/4 إصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد: أسفر 
انفجار عبوة وضعها ارهابيون بالقرب منمعمل يف منطقة كسرة وعطش 

عن إصابة مدنيني اثنني.

بغداد:  شمالي  ناسفة  عبوة  بانفجار  اثنني  مدنيني  إصابة   2018/3/8
أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من محال تجارية 
بمنطقة بوب الشام ما أسفر عن اصابة مدنيني اثنني بجروح مختلفة.
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افضى  بغداد:  غربي  ناسفة  بانفجار  اثنني  مدنيني  اصابة   2018/3/9
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من سوق شعبي بمنطقة 

الرضوانية اىل اصابة مدنيني اثنني بجروح مختلفة.

أسفر  بغداد:  غربي  ناسفة  بانفجار  أشخاص  ثالثة  إصابة   2018/3/10
انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون بالقرب من سوق شعبية بناحية 
ثالثة  اصابة  عن  بغداد  غربي  غريب  أبي  قضاء  يف  والسالم  النصر 

أشخاص بجروح.

2018/3/11 مقتل مدني واصابة ثالثة آخرين بتفجري قرب سوق شعبي 
جنوبي بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب 
الطريق قرب سوق شعبي بمنطقة اليوسفية جنوبي بغداد عن مقتل 

مدني واصابة ثالثة اخرين بجروح.

2018/3/11 مقتل 10 مدنيني بسيطرة وهمية على طريق بغداد- كركوك: 
اغتالت جماعة داعش االرهابية أكثر من عشرة مدنيني يف كمني مسلح 

على طريق بغداد كركوك شرقي املحافظة.

وسرحه  املفتول  قرية  بني  وهمية  سيطرة  بنصب  االرهابيون  قام  اذ 
على الطريق الرابط بني بغداد وكركوك إليقاف املركبات املدنية واعدام 

راكبيها.

خاليا  قامت  العراق:  شمال  على  كاملة  عائلة  يعدم  داعش   2018/3/12
على  وهمية  تفتيش  نقطة  بنصب  كركوك  جنوبي  داعش  تنظيم 
طريق بغداد- كركوك، قبل قيامهم بإطالق النار على سيارة تقل عائلة 

قبل حرقها.

2018/3/13 مقتل مدني واصابة اربعة بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد: 
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بالقرب من سوق شعبي  ارهابيون  انفجار عبوة ناسفة وضعها  أسفر 
مقتل  عن  بغداد  شمالي  التاجي  لقضاء  التابعة  الحماميات  بمنطقة 

مدني واصابة اربعة اخرين بجروح مختلفة.

2018/3/15 اصابة اربعة مدنيني بتفجري غربي بغداد: أسفر انفجار عبوة 
ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق بالقرب من سوق شعبي 
بمنطقة الرضوانية غربي بغداد عناصابة اربعة مدنيني صادف مرورهم 

لحظة التفجري.

الدجيل:  شرق  مسلح  بهجوم  املواطنني  من  عدد  اصابة   2018/3/15
أطلقت خلية إرهابية تنتمي لداعش الرصاص بشكل عشوائي باتجاه 
السيارات على جانب الطريق يف حي الجمهورية شرقي الدجيل، )30 
كم جنوبي تكريت(، مما أسفر عن حدوث عدد من االصابات املتفاوتة 

بني املواطنني.

2018/3/20 مقتل عائلتني يف كمني لداعش يف الطوز: سقط افراد عائلتني 
وسائق سيارة حمل بني قتيل وجريح يف كمني نصبه مسلحو داعش 

عرب نشر نقطة تفتيش وهمية على طريق قضاء الطوز داقوق.

2018/3/20 داعش يهاجم بلدة شيعية شمال العراق: شنت عناصر تنظيم 
داعش اإلرهابي هجوما عنيفا على قاطع تلشرف يف قضاء طوخورماتو، 
ما ادى إىل اندالعاشتباكات عنيفة مع القوات األمنية التي حالت دون 

اجتياح اإلرهابيني للبلدة.

2018/3/24 مقتل واصابة اربعة من عائلة واحدة بهجوم مسلحعلى طريق 
شمال شرقي بعقوبة: قتل رجال وامرأة وأصيباثنان آخران جميعهم من 
على  مركبتهم  استهدف  داعش  تنظيم  لعناصر  بهجوم  واحدة،  أسرة 

طريق حمرينالسعدية.
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أسفر  بغداد:  شرقي  ناسفة  عبوة  بانفجار  إصابة شخصني   2018/3/26
يف  شعبي  مقهى  من  بالقرب  ارهابيون  وضعها  ناسفة  عبوة  انفجار 
منطقة جسر دياىل، جنوب شرقي العاصمة بغداد عن اصابة شخصني 

بجروح متفاوتة.

القت  كركوك:  يف  لحسينية  إرهابية  تفجري  عملية  احباط   2018/3/29
يف  ناسفة  عبوة  زرع  يروم  كان  إرهابي  عنصر  على  األمنية  القوات 

حسينية قيد األنشاء بساحة االحتفاالت يف مدينة كركوك.

2018/3/30 ثالثة جرحى بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد

قرب  طريق  جانب  على  ارهابيون  وضعها  ناسفة  عبوة  انفجار  أسفر 
سوق شعبية يف منطقة هور رجب التابعة ملنطقة الدورة جنوبي بغداد 

عن اصابة ثالثة مدنيني بجروح.

2018/4/1 إصابة مدنيني اثنني بانفجار ناسفة شمال بغداد: أسفر انفجار 
عبوة ناسفة وضعها ارهابيون قرب محال صناعية يف قضاء التاجي عن 

إصابة مدنيني اثنني.

بغداد:  جنوبي  الصقة  عبوة  بانفجار  اشخاص  ثالثة  اصابة   2018/4/1
أسفر انفجار عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل عجلة نوع كيا تقل ركابا 
البياع، جنوبي بغداد عن اصابة ثالثة مدنيني  اثناء مرورها يف تقاطع 

يستقلون السيارة بجروح مختلفة.

االمام  زيارة  يف  للمشاركني  إرهابية  استهداف  عملية  احباط   2018/4/7
االرهابيني  أحد  على  القبض  العراقية  األمنية  القوات  القت  الكاظم: 
مراسيم  أداء  يف  املشاركني  املدنيني  استهداف  يروم  كان  بغداد  وسط 

زيارة االمام الكاظم عليه السالم.
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2018/4/11 مقتل إرهابيني اثناء محاولتهما استهداف زوار االمام الكاظم: 
حزامني  يرتديان  اثنني  انتحاريني  كمني  يف  العراقية  الشرطة  قتلت 
كانا  حيث  الطارمية  منطقة  يف  املنازل  أحد  يف  يرابطان  كانا  ناسفني 
زيارة  مراسيم  يف  املشاركني  املدنيني  وسط  أنفسهما  تفجري  يرومان 

االمام الكاظم عليه السالم.

2018/4/12 إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة يف خانقني: أصيب مدني 
إثر انفجار عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق يف أطراف 

مدينة خانقني شرق محافظة بعقوبة.

2018/4/15 قتيل وتسعة جرحى يف تفجري جنوبي كركوك: أسفر انفجار 
املعارض  الطريق يف شارع  جانب  على  مركونة  كانت  مفخخة  سيارة 

جنوبي كركوك عن مقتل مدني واصابة تسعة آخرين بجروح.

2018/4/28 اصابة مدني بانفجار عبوة الصقة جنوبي بغداد: أفضى انفجار 
عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل عجلة مدنية اثناء مرورها بمنطقة عرب 

جبور جنوبي بغداد اىل اصابة سائقها بجروح.

أسفر  بغداد:  شمالي  الصقة  عبوة  بانفجار  شخص  اصابة   2018/4/29
مرورها  اثناء  مدنية  عجلة  أسفل  مثبتة  كانت  الصقة  عبوة  تفجري 

بمنطقة بوب الشام عن اصابة صاحب العجلة بجروح مختلفة.

انفجار  أسفر  بغداد:  بتفجري شمالي  اشخاص  ثالثة  اصابة   2018/4/30
عبوة ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق يف الحي الصناعي 
بقضاء التاجي شمالي بغداد عناصابة ثالثة اشخاص صادف مرورهم 

لحظة التفجري.

2018/5/5 مقتل شخص بانفجار عبوة الصقة غربي بغداد: افضى تفجري 
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عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل عجلة اثناء مرورها بمنطقة الزيدان اىل 
مقتل صاحب العجلة يف الحال.

2018/5/5 اصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد: أسفر 
بالقرب من سوق شعبي  على  ارهابيون  وضعها  ناسفة  عبوة  انفجار 
املدائن عن اصابة ثالثة مدنيني بجروح  التابعة لقضاء  بمنطقة باوي 

مختلفة.

2018/5/6 مقتل مدني وإصابة آخر بانفجار جنوب بغداد: أسفر انفجار 
عبوة ناسفة بالقرب من محال تجارية بمنطقة الرضوانية جنوب بغداد 

عن مقتل مدني وإصابة آخر بجروح مختلفة.

افضى  الناصرية:  بتفجري قرب مدرسة غرب  تلميذين  2018/5/6 مقتل 
انفجار عبوة ناسفة انفجرت قرب مدرسة »ذات العلم« االبتدائية غرب 

مدينة الناصرية عن مقتل تلميذين.

مسلحون  قام  بغداد:  جنوبي  مسلح  بهجوم  مدني  مقتل   2018/5/7
من  بالقرب  مدني  باتجاه  الكاتمة  اسلحتهم  نريان  بفتح  مجهولون 

منزله بمنطقة الوردية التابعة للمدائن ما أسفر عن مقتله يف الحال.

امنية  العاصمة: تمكنت قوات  2018/5/9 ضبط سيارة مفخخة شمالي 
الجماعات  كانت  بغداد  )كورال( شمال  نوع  مفخخة  عجلة  من ضبط 

اإلرهابية تروم تفجريها على املسافرين.

تمكنت  مزار شيعي يف سامراء:  على  إرهابي  احباط هجوم   2018/5/11
قوات امنية من احباط محاولة استهداف زوار مرقد السيد محمد )عليه 
اقتحام  حاولوا  انتحاريني  ستة  قتلت  ان  بعد  سامراء  قرب  السالم( 

منطقة املزار.
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انفجر  أسفر  كركوك:  جنوبي  ناسفة  بانفجار  مدني  إصابة   2018/5/12
عبوة ناسفة زرعها ارهابيون على جانب الطريق قرب قرية زنقر بقضاء 

داقوق عن إصابة مدني بجروح.

2018/5/17 إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد: أسفر 
انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية يف قضاء 

املدائن، جنوب شرقي بغداد عن اصابة مدني بجروح مختلفة.

2018/5/18 اصابة مدنيني اثنني بانفجار رمانة يدوية شمالي بغداد: قام 
ارهابيان برمي رمانة يدوية على عدد من املحال التجارية بالقرب من 
اصابة  عن  اسفر  ما  بغداد،  شمالي  الطالبية  منطقة  ضمن   83 فلكة 

مدنيني اثنني صادف مرورهم لحظة وقوع الحادث.

2018/5/18 مقتل شاب واصابة والده بانفجار شرقي دياىل: أسفر انفجار 
أطراف خانقني عن  زراعي يف  كانت موضوعة يف طريق  ناسفة  عبوة 

مقتل شاب واصابة والده بجروح حرجة.

أسفر  بغداد:  جنوبي  عبوة  بانفجار  مدنيني  ثالثة  إصابة   2018/5/18
انفجار عبوة وضعها ارهابيون قرب محال تجارية بمنطقة هور رجب 
التابعة للدورة، )جنوبي بغداد( ما أسفرعن اصابة ثالثة مدنيني بجروح 

مختلفة.

2018/5/18 مقتل مدني بتفجري جنوب غربي كركوك: أسفر انفجار عبوة 
ناسفة موضوعة على جانب طريق قرب قرية زنقر بقضاء داقوق عن 

مقتل سائق سيارة.

قام مسلحون مجهولون  الجديدة:  بغداد  ناحية  اصابة مدير   2018/5/20
الجديدة علي  بغداد  ناحية  الكاتمة تجاه مدير  بفتح نريان اسلحتهم 
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مهدي، اثناء خروجه من منزله ما اسفرعن اصابته بجروح خطرية.

2018/5/20 إصابة ثالثة مدنيني بانفجار ناسفة قرب سوق شعبية جنوب 
بغداد: افضى انفجار عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من سوق شعبية 
ثالثة  إصابة  اىل  اليوسفية  لناحية  التابعة  اهلل  عبد  السيد  منطقة  يف 

مدنيني.

2018/5/21 مقتل مدني بانفجار عبوة الصقة شمال بغداد: أسفر انفجار 
العجلة  مرور  أثناء  انفجرت  مدنية  عجلة  أسفل  مثبتة  الصقة  عبوة 

بناحية املشاهدة التابعة لقضاء الطارميةعن مقتل صاحب العجلة.

مسلحون  أطلق  بغداد:  شرقي  مسلح  بهجوم  مدني  مقتل   2018/5/21
للصوت  الكاتمة  النار مناسلحتهم  مجهولون يستقلون سيارة حديثة 
باتجاه مدني يف منطقة الرشاد،شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتله على 

الفور، فيما الذاملسلحون بالفرار.

2018/5/23 اصابة ثالثة اشخاص بتفجري غربي بغداد: أسفر انفجار عبوة 
والسالم  النصر  فيمنطقة  الطريق  كانت موضوعة على جانب  ناسفة 
التابعة لقضاء ابو غريب غربيبغداد عن اصابة ثالثة اشخاص صادف 

مرورهم لحظةالتفجري.

2018/5/24 مقتل واصابة سبعة مدنيني يف هجوم داعش على قرية: أسفر 
أطراف  يف  الحنطة  قريةأم  على  اإلرهابي  داعش  تنظيم  هجوم شنه 
مدنيني  ثالثة  مقتل  عن  شرقبعقوبة(  شمال  كم   70( جلوالء  ناحية 

وإصابة أربعة آخرين.

2018/5/24 مقتل وجرح 19 يف تفجري انتحاري غرب بغداد: أفضى تفجري 
انتحاري بواسطة حزام ناسف استهدفسكان منطقة الشعلة ببغداد اىل 
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أربعة مدنيني وجرح 15 آخرين.

أطلق  بغداد:  شرقي  كاتمة  بأسلحة  بهجوم  مدني  مقتل   2018/5/25
يف  مدني  للصوتتجاه  كاتمة  اسلحة  من  النار  مجهولون  مسلحون 

منطقة الكمالية، شرقي بغداد عن مقتلهفي الحال.

2018/5/25 مقتل راعي اغنام بإنفجار عبوة ناسفة شماليكركوك: أسفر 
انفجار عبوة ناسفة يف قرية يارمجة التابعةلناحية التون كوبري )25 كم 

شمال كركوك( عن مقتل راعياغنام.

2018/5/29 قتيل وعشرة جرحى يف تفجري وسط بعقوبة: افضى تفجري 
عبوة ناسفة زرعها ارهابيون يف سوق شعبي وسط بعقوبة اىل مقتل 

شخص واصابة عشرة اخرين بجروح.

2018/6/3 إصابة مدنيني اثنني بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة: أسفر 
التاجي عن إصابة  انفجار عبوة ناسفة قرب الحي الصناعي يف قضاء 

مدنيني اثنني بجروح.

افضى  الحسينية:  منطقة  يف  عبوة  تفجري  يف  جرحى  أربعة   2018/6/3
انفجار عبوة صوتية يف السوق االوىل ملنطقة الحسينية اىل اصابة اربعة 

اشخاص.

2018/6/3 قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة يف دياىل: قتلمواطن واصيب 
اخر بجروح حرجة بانفجار عبوة ناسفة زرعها ارهابيون قرب بساتني 

شيخي يف أطراف الناحيةابي صيدا شمال شرق دياىل.

2018/6/3 قتيل وخمسة مصابني بانفجار عبوة داخل سوق: أسفر انفجار 
الحسينية  بمنطقة  داخل سوق شعبي  ارهابيون  زرعها  ناسفة  عبوة 
شمالي بغداد عن مقتل شخص واصابة خمسة اخرين بجروح مختلفة.
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2018/6/4 اصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة شمالي بغداد: أسفر انفجار 
عبوة ناسفة زرعها ارهابيون بالقرب من محال صناعية بقضاء التاجي 

عن اصابة مدنيني اثنني بجروح مختلفة.

2018/6/4 مقتل 6 يف هجوم إرهابي على سامراء: قتل ستة اشخاص إثر 
هجوم ملسلحي داعش على منطقة الفرحاتيةجنوب غربي سامراء اىل 

جانب إصابة أربعة آخرين.

2018/6/6 قتلى وجرحى مدنيني يف انفجار كدس ملجموعة مسلحة يف 
بغداد: تسبب انفجار كدس عتاد عسكري ملجموعة مسلحة يف مدينة 

الصدر شرقي بغداد بمقتل 10 مدنيني واصابة 19 آخرين.

إثر  أصيب مدنيني بجروح  بغداد:  2018/6/7 جريحان يف تفجري وسط 
تفجري يف منطقة بغداد الجديدة.

انفجار عبوة  إصابة ثالثة بتفجري قرب طوز خورماتو: أسفر   2018/6/8
ناسفة وضعها ارهابيون على جانب الطريق عن إصابة ثالثة اشخاص 
بجروح خفيفة وإلحاق اضرار بسيارتني يف منطقة طوز خرماتو جنوبي 

كركوك.

2018/6/9 قتيل و23 جريحًا حصيلة تفجري يف بلدة الخالص: أسفر انفجار 
عبوة ناسفة يف سوق بلدة الخالص بمحافظة دياىل عن مقتل شخص 

واصابة 23 آخرين بجروح متفاوتة.

داعش يختطف خمسة أشخاص جنوبي كركوك: تمكنت   2018/6/11
مجموعة إرهابية من داعش من اختطاف قرب قرية زنقر التابعة لقضاء 
داقوق )40 كم جنوب كركوك( أحد وجهاء القرية من الكاكائيني، مع أربعة 

عمال يعملون يف حصاد األراضي الزراعية.
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غربي  تفجري جنوب  اعقبه  بهجوم  12 شخصا  واصابة  مقتل   2018/6/11
كركوك: قامت مجموعة ارهابية بمهاجمة قرية قرة تبةالتابعة لناحية 
بيجي )25 كم جنوب غربي كركوك( مماتسبب بمقتل اثنني واصابة 

عشرة آخرين.

القوات  عثرت  بغداد:  شمالي  مفخخة  سيارة  على  العثور   2018/6/13
منطقة  يف  الطريق  جانب  على  مركونة  مفخخة  سيارة  على  األمنية 
بوب الشام شمالي بغداد كان يروم االرهابيون تفجريها على العاملني 

والكسبة يف تلك املنطقة الصناعية.

2018/6/17 داعش يخطف اربعة اشخاص شمال غربي صالح الدين: 
تمكنت مجموعة من مسلحي داعش من خطف اربعة اشخاص يف 

منطقة تلول الباج شمال غربي مدينة تكريت.

2018/6/17 إصابة اثنني من سائقي املركبات على طريق كركوك- بغداد: 
بغداد،  كركوك-  طريق  على  مركبتني  داعش  من  مسلحون  هاجم 
قرب منطقة انجانه 34 كم شمال القضاء، ما أسفر عن اصابة سائقي 

املركبتني يف الحال.

اإلرهابي: شنت  داعش  يد  على  مختطفني  وسبعة  قتلني   2018/6/18
مركبات  على  هجوما  داعش  لتنظيم  املنتمية  اإلرهابية  املجموعات 
املدنيني املارة بالطريق الرابط بني بغداد ومدينة كركوك مما أسفر عن 

مقتل مدنيني وخطف سبعة آخرين ال يزال مصريهم مجهوال.

2018/6/19 مقتل مدني بهجوم بأسلحة كاتمة: فتح مسلحون مجهولون 
نريان اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني بمنطقة جسر دياىل القديم ما 

أسفر عن مقتله يف الحال.
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انفجار عبوة ناسفة يف املشتل شرقي بغداد: فجر ارهابيون   2018/6/23
عبوة ناسفة على جانب طريق يف منطقة املشتل شرقي بغداد من دون 

خسائر بشرية.

2018/6/23 انفجار عبوة يف باب املعظم شمالي بغداد: فجر ارهابيون عبوة 
ناسفة زرعوها على جانب طريق يف منطقة باب املعظم شمالي بغداد 

مما تسبب بأضرار باملمتلكات.

2018/6/23 إصابة خمسة بهجوم لداعش شمال شرق بعقوبة: أصيب 
خمسة أشخاص حدهم بحالة حرجة يف هجوم شنه تنظيم داعش 
على منطقة حوض الوقف بني قريتي املخيسة وأبو كرمة شمال أبي 

صيدا )30 كم شمال شرق بعقوبة(.

كركوك:  غربي  جنوب  هاون  قذائف  بسقوط  مدني  إصابة   2018/6/23
أطلق تنظيم داعش االرهابي ثالث قذائف هاون على قرية تل الذهب 
قرب قضاء الحويجة )55 كم جنوبي كركوك(، ما أسفر عن اصابة مدني 

بجروح متوسطة.

2018/6/24 إصابة مدني بانفجار ناسفة شمال بغداد: أسفر انفجار عبوة 
إصابة  التاجي عن  بقضاء  تجارية  بالقرب من محال  ناسفة موضوعة 

مدني.

2018/6/27 إصابة مدني بانفجار عبوة الصقة جنوب بغداد: أسفر انفجار 
الرضوانية عن إصابة  عبوة الصقة مثبتة أسفل عجلة مدنية بمنطقة 

صاحب العجلة بجروح.

2018/6/27 إصابة ثالثة اشخاص بانفجار عبوة داخل سيارة ركاب: أسفر 
مرورها  اثناء  ركاب  عجلة  داخل  موضوعة  كانت  ناسفة  عبوة  انفجار 
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بساحة عدن عن اصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة.

أسفر  طوزخورماتو:  قرب  ناسفة  عبوة  بانفجار  اثنني  اصابة   2018/7/1
طوز  بقضاء  الزركة  جسر  قرب  موضوعة  كانت  ناسفة  عبوة  انفجار 

خورماتو شرقي صالح الدين عن اصابة شخصني.

تفجري  أسفر  الشعلة:  تفجري وسط  قتيل وسبعة جرحى يف   2018/7/4
بعبوتني  بغداد  شمالي  الشعلة  منطقة  يف  الطيور  سوق  استهدف 

ناسفتني عن مقتل شخص واصابة سبعة اخرين بجروح.

2018/7/5 اصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة داخل سيارة ركاب شمالي 
لنقل  عجلة  داخل  موضوعة  كانت  ناسفة  عبوة  انفجار  أسفر  بغداد: 
الركاب نوع كيا عند مدخل بوابة بغداد الشمالي، عن اصابة مدنيني 

اثنني بجروح مختلفة.

2018/7/5 اصابة اثنني بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد: أسفر انفجار 
عبوة ناسفة قرب نقطة تفتيش تابعة للجيش ضمن قضاء ابو غريب 

عن اصابة اثنني بجروح مختلفة.

باص شمالي  داخل  عبوة  بإنفجار  آخر  واصابة  مقتل مدني   2018/7/6
بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل باص صغري نوع 
)كيا( اليوم، اثناء مرورها بمنطقة جكوك شمالي بغداد عن مقتل مدني 

واصابة اخر بجروح.

2018/7/8 مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوب دياىل: 
قاطع  ضمن  زراعي  طريق  جانب  على  موضوعة  ناسفة  عبوة  أسفر 

جنوب بهرز عن مقتل شخص واصابة اخر بجروح.

2018/7/9 اصابة مدني بانفجار يف قرية شمال شرق دياىل: أسفر عبوة 
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الحنطة  ام  ناسفة كانت موضوعه قرب قنطرة زراعية يف أطراف قرية 
شمالي ناحية جلوالء عن اصابة مدني بجروح متوسطة.

2018/7/10 مقتل مدني بانفجار الصقة جنوب غرب بغداد: أسفر انفجار 
عبوة الصقة كانت مثبتة أسفل عجلة مدنية أثناء مرور العجلة بمنطقة 

الرضوانية عن مقتل صاحب العجلة.

2018/7/12 اصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد: 
أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق يف الحي 
ثالثة  إصابة  عن  بغداد  غربي  جنوب  البياع  ملنطقة  التابع  الصناعي 

أشخاص بجروح متفاوتة.

2018/7/14 قتلى وجرحى بإطالق نار على متظاهرين: قتل ثالثة عشر 
محتجا وأصيب آخرين بعد إطالق قوات امنية الرصاص على محتجني 

يف عدد من املدن يف وسط وجنوب العراق.

2018/7/19 إصابة مدني بانفجار الصقة جنوب شرقي بغداد: أسفر انفجار 
عبوة الصقة مثبتة أسفل عجلة مدنية أثناء مرورها بمنطقة النهروان 

عن إصابة صاحب العجلة بجروح مختلفة.

أسفر  بلد:  يف  هاون  قذائف  بسقوط  اشخاص  ثالثة  اصابة   2018/7/20
بلد شمال  بلدة  على  اإلرهابية  املجاميع  أطلقتها  هاون  قذائف  سقوط 

بغداد عن إصابة ثالثة مدنيني ببينهم امراه بجروح مختلفة.

عشرات  أصيب  اختناق:  بحاالت  املحتجني  عشرات  إصابة   2018/7/20
املسيلة  الغازات  األمنية  القوات  إطالق  جراء  باالختناق  املتظاهرين 

للدموع لتفريق املحتجني يف العاصمة العراقية بغداد.

عبوة  انفجار  أسفر  بغداد:  داخل سيارة شرقي  عبوة  انفجار   2018/7/26
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ناسفة داخل عجلة يف منطقة املشتل شرقي بغداد عن جرح سائقها 
وأضرار بالسيارة.

2018/8/3 استهداف ناحية السعدية بأربع قذائف هاون: سقطت اربع 
قذائف هاون اطلقها ارهابيون على اطراف ناحية السعدية يف دياىل، عن 

الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.

ناسفة  انفجار عبوة  انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد: أسفر   2018/8/4
عن  بقضاء  الصناعي  الحي  يف  الطريق  جانب  على  موضوعة  كانت 

إصابة مدنيني اثنني.

2018/8/4 إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي دياىل أسفر 
انفجار عبوة ناسفة داخل بستان يف قرية زهرة بناحية العبارة شمال 

شرق ب عقوبةعن إصابة مدني.

2018/8/6 استهداف قرية يف ابي صيدا بدياىل: أطلقت مجموعة إرهابية 
أبي صيدا  ناحية  اإلصالح يف  أبو طابا  قرية  باتجاه  قذائف هاون  عدة 

بدياىل ما ادى اىل الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.

2018/8/7 اصابة مدني بانفجار عبوة جنوبي بغداد: افضى انفجار عبوة 
ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوبر ماركت ضمن منطقة البياع 

جنوب غربي بغداد اىل اصابة مدني بجروح خطرية.

2018/8/7 إصابة أربعة اشخاص بانفجار عبوة داخل سيارة نقل جنوبي 
بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا 
اشخاص   4 اصابة  عن  العامل  حي  بمنطقة  مرورها  اثناء  ركاب  تقل 

بينهم امرأة وطفل بجروح.

2018/8/14 إصابة ستة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة داخل سوق: أفضى 
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داخل سوق  الطريق  جانب  على  موضوعة  كانت  ناسفة  عبوة  انفجار 
مريدي يف مدينة الصدر شرقي بغداد اىل اصابة ستة مدنيني بجروح.

العثور على جثة رجل مجهول الهوية قضى رميا بالرصاص   2018/8/14
رجل  جثة  على  اليوم  عثرت  الشرطة  من  قوة  عثرت  بغداد:  شرقي 
مجهول الهوية مرمية يف احدى الساحات املرتوكة ضمن منطقة االمني 

الثانية شرقي بغداد.

2018/8/15 اصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة قرب ملعب شعبي غربي 
ملعب  من  بالقرب  موضوعة  كانت  ناسفة  عبوة  انفجار  أسفر  بغداد: 
ثالثة  اصابة  عن  بغداد  غربي  غريب  ابو  بمنطقة  القدم  لكرة  شعبي 

مدنيني بجروح مختلفة.

2018/8/15 قوة امنية تفجر انتحاريا وتقتل اخر وتصيب ثالثًا شرق سامراء: 
مدينة  يف  للمدنيني  استهداف  محاولة  احباط  من  أمنية  قوة  تمكنت 
سامراء بعد ان فجرت انتحاريًا وقتلت آخر وأصابت ثالثًا واستولت على 

حزام ناسفة و15 رمانة يدوية شرق املدينة.

2018/8/15 اصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة قرب ملعب شعبي جنوبي 
ملعب  من  بالقرب  موضوعة  كانت  ناسفة  عبوة  انفجار  أسفر  بغداد: 
شعبي لكرة القدم يف منطقة ابو دشري جنوبي بغداد عناصابة مدنيني 

اثنني بجروح مختلفة.

أسفر  بغداد:  شمالي  ناسفة  بانفجار  مدنيني  أربعة  إصابة   2018/8/16
ضمن  الجزائر  بحي  ملدنيني  تجمعًا  مستهدفة  ناسفة  عبوة  انفجار 

منطقة الشعب عن إصابة أربعة مدنيني بجروح خطري.

2018/8/16 اصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة داخل باص ركاب شمالي 
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بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة يف عجلة باص ركاب 
بمنطقة الشعلة شمالي بغدادعن اصابة مدنيني اثنني بجروح متفاوتة.

2018/8/16 احباط محاولة الستهداف املدنيني شمالي بغداد: تمكنت قوة 
امنية من مكافحة املتفجرات من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة 

على جانب طريق منطقة الحسينية شمالي بغداد.

غربي  جنوب  ناسفة  عبوة  بانفجار  اثنني  مدنيني  اصابة   2018/8/17
انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق  بغداد: أسفر 
بمنطقة الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد عن اصابة مدنيني اثنني 

بجروح.

بانفجار عبوة داخل سيارة نقل  اثنني وطفل  اصابة مدنيني   2018/8/20
جنوبي بغداد: انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع 
كيا لنقل الركاب ضمن منطقة حي الرتاث بجانب الكرخ ما أسفر عن 

اصابة مدنيني اثنني وطفل بجروح.

2018/8/20 اصابة مدنيني اثنني بانفجار داخل عجلة باص شرقي بغداد: 
انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة باص كيا لدى مرورها 
يف منطقة البلديات شرقي بغداد، ما ادى اىل اصابة مدنيني اثنني بجروح 

متفاوتة.

قام  بغداد:  شرقي  جنوب  كاتمة  بأسلحة  مدني  مقتل   2018/8/23
أثناء  مدني  باتجاه  اسلحتهمالكاتمة  نريان  بفتح  مسلحني مجهولني 
عن  أسفر  ما  بغداد  شرقي  القديم،جنوب  جسردياىل  بمنطقة  مروره 

مقتله يف الحال.

مدنيًا  قتل  بغداد:  شمالي  مسلح  هجوم  مدنيب  مقتل   2018/8/25  
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منطقة  للصوت ضمن  كاتمة  ونبأسلحة  نفذه مجهول  بهجوم مسلح 
بوب الشام شمالي بغداد.

2018/8/26 اصابة ثالثة مدنيني بتفجري داخل باص: أسفر انفجار عبوة 
ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة كيا باصلدى مرورها ضمن منطقة 

الدورة جنوبي بغداد، عن اصابة ثالثة مدنيني بجروح.

2018/8/27 اصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد: أسفر 
نهاية منطقة  كانت موضوعة على جانب طريق  ناسفة  انفجار عبوة 

الغدير عن اصابة امرأة عشرينية وشاب بجروح.

بغداد:  غربي  ناسفة  عبوة  بانفجار  اشخاص  ثالثة  اصابة   2018/8/30
االسواق  احد  من  بالقرب  موضوعة  كانت  ناسفة  عبوة  انفجار  أسفر 

ضمن قضاء ابو غريب عن اصابة 3 اشخاص بجروح مختلفة.

بغداد:  شمالي  ناسفة  عبوة  بانفجار  اشخاص  اربعة  اصابة   2018/9/3
بالقرب من محال تجارية  كانت موضوعة  ناسفة  انفجار عبوة  أسفر 
ضمن منطقة حي اور عن اصابة أربعة اشخاص بجروح بينهم امرأتان.

2018/9/4 اصابة ثالثة اشخاص بانفجار عبوة داخل سيارة: أسفر انفجار 
عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا تقل ركابا بالقرب من 

كراج النهضة وسط بغداد عن اصابة مرأتني ورجل بجروح مختلفة.

2018/9/6 اصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة داخل سيارة نقل جنوبي 
بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا 

انفجرت بمنطقة البياع عن اصابة مدنيني اثنني بجروح خطرية.

قتل يف حصيلة  البصرة:  املحتجني يف  واصابة عشرات  مقتل   2018/9/6
شبه نهائية ستة وعشرين محتجا يف مدينة البصرة اثناء مواجهات مع 
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قوى امنية ومليشيات مسلحة تتبع ألحزاب سياسية، فيما اصيب اكثر 
من ستني اخرين بجروح.

أسفر  بغداد:  ناسفة شمالي  بانفجار  بجروح  مدنيني  اصابة   2018/9/7
انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال صناعية بقضاء 

التاجي، شمالي بغداد، عن اصابة مدنيني اثنني بجروح مختلفة.

شمالي  شعبي  ملعب  قرب  بتفجري  مدنيني  ثالثة  اصابة   2018/9/7
بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة تركها مجهولون قرب ملعب شعبي 
يف سبع البور، شمالي بغداد، عن اصابة ثالثة مدنيني بجروح متفاوتة.

2018/9/9 اصابة شخص بهجوم مسلح يف ابي صيدا: اطلق مسلحون 
مجهولون النار باتجاه سيارة مدنية يستقلها احد االشخاص يف بلدة ابا 

صيدا التابعة ملحافظة دياىل، ما ادى اىل اصابته على الفور.

2018/9/10 داعش ينحر اربعة اشخاص يف خانقني بدياىل: نحر عناصر 
من تنظيم داعش اربعة اشخاص يف قضاء خانقني بمحافظة دياىل، بعد 

ان اختطفهم يف وقت سابق.

2018/9/10 اصابة اربعة اشخاص بانفجار عبوة قرب سوق جنوب غربي 
تجاري  سوق  من  بالقرب  انفجرت  ناسفة  عبوة  انفجار  أسفر  بغداد: 
بجروح  امرأة  بينهم  اشخاص  اربعة  اصابة  عن  الجهاد  حي  بمنطقة 

مختلفة.

2018/9/12 اصابة مدنيني اثنني بتفجري جنوبي بغداد: أسفر انفجار عبوة 
جنوبي  املدائن  قضاء  ضمن  االغنام  لبيع  علوة  قرب  انفجرت  صوتية 

بغداد، عن اصابة مدنيني اثنني بجروح متفاوتة.

2018/9/12 سقوط ثالث قذائف هاون يف قرية شمال بعقوبة: سقطت 
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زاغنية شمال مدينة  ارهابيون على قرية  اطلقها  ثالث قذائف هاون 
بعقوبة دون تسجيل إصابات.

من  عناصر  اقتحمت  داقوق:  يف  مسعف  اختطاف   2018/9/13
داعشمستوصف افتخار يف قرية داره يف قضاء داقوق بمحافظة كركوك، 

واختطفوا سائق سيارة اسعاف وسرقوا كمية ادوية من املستوصف.

2018/9/14 إصابة شخصني بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي بغداد: 
أسفر انفجار عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة لبيع االسماك يف 

منطقة النهروان، جنوب شرقي بغداد، عن إصابة شخصني بجروح.

2018/9/15 احباط محاولة تسلل جنوب سامراء: تمكنت قوة أمنية من 
احباط محاولة تسللعناصر من داعشلتنفيذ هجمات ضد أهداف مدنية 

وأمنية يف سامراء.

2018/9/18 اصابة ثالثة اشخاص بانفجار عبوة داخل سيارة نقل شمالي 
بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا 
اثناء مرورها ضمن منطقة الشعب عن اصابة ثالثة اشخاص  ركاب 

بجروح مختلفة.

املقدادية:  قضاء  محيط  على  هاون  قذائف  خمس  سقوط   2018/9/18
تعرض محيط مدينة املقدادية شمال دياىل لقصف بقذائف هاون على 

دون تسجيل إصابات.

2018/9/22 إصابة مدني بانفجار ناسفة شمال بغداد: أسفر انفجار عبوة 
ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال صناعية ضمن قضاء التاجي 

انفجرت عن إصابة مدني بجروح.

بغداد:  ناسفة شرقي  عبوة  بانفجار  اشخاص  ثالثة  اصابة   2018/9/23
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أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة مدنية نوع كيا 
باص اثناء مرورها بمنطقة حي القاهرة، شرقي بغداد عن اصابة ثالثة 

اشخاص بجروح متفاوتة.

2018/9/25 مقتل مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد: 
أسفر انفجار عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة تجمعًا للعمال يف منطقة 

البياع عن مقتل مدنيني اثنني.

عبوة  انفجار  أسفر  بغداد:  شمالي  اشخاص  ثالثة  اصابة   2018/9/25
ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب مسبح الصفا عند مدخل 
منطقة البنوك، شمالي بغداد عن اصابة ثالثة اشخاص بجروح خطرية.

اطلق  البصرة:  وسط  مسلح  بهجوم  مدنية  ناشطة  اغتيال   2018/9/25
محلية  منظمة  ترتأس  مدنية  ناشطة  على  مجهولونالنار  مسلحون 
وسط  العباسية،  منطقة  يف  بسيارتها  مرورها  لدى  اإلنسان  لحقوق 

البصرة، ما أسفر عن مقتلها يف الحال.

2018/9/25 اصابة ثالثة اشخاص بانفجار عبوة داخل سيارة نقل شمالي 
بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا 
ثالثة  اصابة  عن  بغداد  شمالي  الشعلة،  بمدينة  مرورها  اثناء  باص 

مدنيني كانوا داخلها بجروح مختلفة.

2018/9/25 اصابة اربعة اشخاص بانفجار عبوة: أسفر انفجار عبوة ناسفة 
اثناء مرورها بالقرب  كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا تقل ركاب، 

من بوابة بغداد عن اصابة 4 اشخاص بجروح خطرية.

2018/9/25 اصابة امرأتني بانفجار عبوة يف منطقة الشعب شمالي بغداد: 
أسفر انفجار عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من احدى االسواق ضمن 
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منطقة الشعب ما اسفر عن اصابة امرأتني بجروح مختلفة.

أسفر  بغداد:  جنوبي  عبوة  بانفجار  اشخاص  اربعة  اصابة   2018/9/25
منطقة  ضمن  متنزه  بوابة  عند  موضوعة  كانت  ناسفة  عبوة  انفجار 

البياع عن اصابة اربعة مدنيني بجروح مختلفة.

بغداد:  عبوة جنوب شرقي  بانفجار  اشخاص  ثالثة  اصابة   2018/9/29
أسفر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مصلني اثناء خروجهم من جامع 
واضرار  اصابة ثالثة اشخاص بجروح  دياىل عن  ضمن منطقة جسر 

مادية.

2018/9/30 سقوط قذيفتي هاون على اطراف ناحية شمال شرق دياىل: 
سقطت قذيفتي هاون على أطراف ناحية قرتبة شمال شرق محافظة 

دياىل دون تسجيل إصابات بشرية.

2018/9/30 مقتل شخص واصابة اخر بتفجري شرقي بغداد: أسفر انفجار 
العبيدي  الطريق يف منطقة  عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب 
شرقي بغداد عن مقتل شخص واصابة اخر صادف مرورهما لحظة 

التفجري.

شمالي  الصقتني  عبوتني  بانفجار  شخصني  اصابة  مقتل   2018/10/1
بغداد: أسفر انفجار عبوتني الصقتني كانتا موضوعتني اسفل عجلتني 
يف منطقة الشعب شمالي بغداد عن مقتل شخص واحرتاق العجلتني 

واصابة شخصني بجروح متفاوتة.

2018/10/7 اصابة مدني بتفجري غربي بغداد: أسفر انفجار عبوة الصقة 
كانت مثبتة اسفل عجلة مدنية انفجرت اليوم لدى مرورها بمنطقة 
النصر والسالم ضمن قضاء ابو غريب غربي بغداد عن اصابة صاحب 
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العجلة بجروح.

2018/10/7 اصابة اربعة مدنيني بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارة نقل: 
أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا )باص( 
ضمن ناحية الرشيد جنوب العاصمة عن اصابة اربعة مدنيني بجروح 

خطرية.

2018/10/7 اصابة شخصني بانفجار عبوة داخل سيارة نقل شمالي بغداد: 
أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل نقل ركاب ضمن مدينة 

الشعلة عن اصابة شخصني بجروح.

بغداد:  جنوبي  عبوة  بانفجار  اشخاص  اربعة  واصابة  مقتل   2018/10/7
تجارية  محال  بالقرب من  موضوعة  كانت  ناسفة  عبوة  انفجار  أسفر 
ضمن منطقة ابو دشري جنوبي بغداد عن مقتل اثنني واصابة مثلهما 

بجروح مختلفة.

2018/10/7 مقتل شخص واصابة آخر بانفجار عبوة شمالي بغداد: أسفر 
انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من ساحة مالك االشرت عند 

مدخل جكوك عن مقتل مدني واصابة آخر.

ركاب شمالي  داخل عجلة  بتفجري  اشخاص  اصابة خمسة   2018/10/7
بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة ركاب يف 
منطقة سبع ابكار شمالي لبغداد عن اصابة خمسة اشخاص بجروح 

متفاوتة.

2018/10/11 احباط محاولة تفجري يف خانقني: تمكنت قوة امنية من القاء 
القبض على إرهابي يف اطراف قضاء خانقني كانت نيته تنفيذ عملية 

إجرامية من خالل تفجري نفسه وسط املدنيني.
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2018/10/11 قتلى وجرحى بتفجري شرقي بغداد: اسفر انفجار عبوة ناسفة 
كانت موضوعة على جانب الطريق يف منطقة البلديات شرقي العاصمة 

بغداد عن مقتل ثالثة اشخاص واصابة عدد اخر من املواطنني.

2018/10/12 اصابة مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد: اسفر 
التاجي  قضاء  ضمن  تجارية  محال  من  بالقرب  ناسفة  عبوة  انفجار 

شمالي بغداد عن إصابة شخصني بجروح.

2018/10/17 اصابات بهجوم استهدف حافلة تقل مدنيني: شنت عناصر 
يف تنظيم داعش هجوما مسلحا على حافلة تقل مدنيني على طريق 

بغداد املوصل، ما ادى اىل اصابة ثالثة اشخاص بينهم طفل.

قوة  تمكنت  األربعينية:  زائري  الستهداف  مخطط  إحباط   2018/10/19
زيارة  يف  املشاركني  تستهدف  كانت  ارهابية  عملية  احباط  من  امنية 
االربعني يف منطقة الطارمية بعد ان صادرت كمية من املتفجرات التي 

كانت معدة للتفجري.

شرقي  الصنع  محلية  ناسفة  عبوة  بانفجار  مواطن  اصابة   2018/10/25
بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع يف بغداد الجديدة عن 

اصابة مواطن بجروح بسيطة.

أسفر  بغداد:  شمالي  ناسفة  عبوة  بانفجار  مدني  اصابة   2018/10/29
انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال صناعية ضمن 

قضاء التاجي عن اصابة مدني بجروح مختلفة.

قوة  قتلت  شيعة:  زوار  استهدفت  انتحارية  عملية  احباط   2018/10/29
امنية إرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا يروم بهاستهداف الزائرين على 

طريق بغداد سامراء.
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2018/10/30 مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار ناسفة يف دياىل: أسفر 
محمود  بابا  قرية  إىل  املؤدي  العام  الطريق  على  ناسفة  عبوة  انفجار 
أطراف قضاء خانقني بمحافظة دياىلعن مقتل مواطنني اثنني وإصابة 

7 آخرين اغلبهم من النساء.

2018/10/31 تفجري مزار شيعي يف خانقني: أسفر تفجري إرهابي عن اضرار 
بليغة بمزار مرقد »باوة محمود« يف قضاء خانقني.

دينية:  مناسبة  استهدفت  إرهابية  عمليات  أربعة  إحباط   2018/10/31
كشفت مصادر امنية عن احباط أربعة محاوالت تفجري انتحاري كانت 

تستهدف املشاركني يف زيارة األربعني.

2018/11/4 إصابة مزارعني اثنني بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي دياىل: 
أسفر انفجار عبوة ناسفة داخل مزرعة أهلية بمنطقة الكيلوات بأطراف 

املقدادية شمال شرقي دياىل عن اصابة مزارعني اثنني.

2018/11/4 اصابة اربعة مدنيني بانفجار عبوة داخل سيارة باص شرقي 
بغداد: أسفر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا 
ركاب اثناء مرورها بمنطقة الحبيبية عن اصابة امرأتني ورجلني بجروح 

مختلفة.

2018/11/4 اصابة ثالثة مدنيني بانفجار عبوة جنوبي بغداد: أسفر انفجار 
تجارية  محال  من  بالقرب  طريق  جانب  على  موضوعة  ناسفة  عبوة 

بمنطقة حي الرتاث جنوبي بغداد عن اصابة ثالثة مدنيني بجروح.

أسفر  بغداد:  شرقي  بانفجار  مصابني  وخمسة  قتلى  ثالثة   2018/11/4
انفجار عبوة ناسفة يف مدينة الصدر على إحدىعربات الباعة املتجولني 

عن مقتل ثالثة اشخاص وجرح خمسة اخرين بجروح مختلفة.
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2018/11/4 مقتل مدني واصابة اثنني بانفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد: 
انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق منطقة  أسفر 

املشتل شرقي بغداد عن مقتل مدني واصابة اثنني بجروح.

أسفر  بغداد:  شمالي  بانفجار  مدنيني  ثالثة  واصابة  مقتل   2018/11/4
انفجار عبوة ناسفة داخل عجلة نوع كيا ركاب عن مقتل مدني واصابة 

اثنني اخرين بجروح مختلفة.

أسفر  بغداد:  شمالي  بانفجار  مدنيني  ستة  واصابة  مقتل   2018/11/4
ساحة  قرب  طريق  جانب  على  موضوعة  كانت  ناسفة  عبوة  انفجار 
اخرين  اربعة  واصابة  اثنني  مدنيني  مقتل  عن  بغداد  شمالي  عدن 

بجروح مختلفة.

مجهولني  أطلق  البصرة:  يف  دين  رجل  يغتالون  مجهولون   2018/11/17
النار على رجل دين لدى تواجده قرب داره الواقعة يف منطقة سكنية 

ضمن مركز املحافظة ما أدى اىل مصرعه.

2018/11/27 مقتل واصابة اربعة مدنيني بانفجار يف الشعلة:أسفر انفجار 
عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا اثناء مرورها ضمن 
منطقة الشعلة، )شمالي بغداد( عن مقتل مدنيني اثنني واصابة اثنني 

اخرين بجروح مختلفة.

2018/11/30 إصابة ثالثة بانفجار لغم يف قضاء الزبري: أسفرانفجار لغمًا 
أرضيًا يف منطقة الرميلة ضمن قضاء الزبري عن إصابة ثالثة منتسبني 

يف شركة نفط البصرة.

قرية  على  لداعش  بهجوم  اثنني  واصابة  شخص  مقتل   2018/12/2
كردي  قرية  على  داعش هجوما  من  عناصر  كركوك: شنت  جنوبي 
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الناصر التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوكما ادى اىل مقتل شخص 
واصابة اثنني اخرين بجروح.

2018/12/2 مقتل مدني بنريان اسلحة كاتمة يف ببغداد: أقدممسلحون 
اثناء مروره بمنطقة  باتجاه مدني  الكاتمة  فتح نريان اسلحتهم  على 

سبع قصور شرقي بغداد، ما أسفرعن مقتله يف الحال.

أطلق مسلحون  بغداد:  بهجوم مسلح شمالي  مدني  مقتل   2018/12/5
مجهولون النار من اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني بالقرب من منزله 

بمنطقة الثعالبة شمالي بغداد، ما ادى اىل مقتله يف الحال.

2018/12/6 مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد: أقدمت مجموعة 
مسلحة على اغتيال شخص بأسلحة كاتمة ضمن مدينة الشعلة.

2018/12/8 العثور على جثة رجل جنوب شرقي بغداد: عثرت قوة امنية 
عثرت على جثة رجل مجهول الهوية بمنطقة جسر دياىل جنوب شرقي 

بغداد بدت عليها اثار اطالقات نارية.

فتح  بغداد:  شرقي  جنوب  مسلح  بهجوم  مدني  مقتل   2018/12/14
مسلحون مجهولون نريان اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره 

بمنطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتله يف الحال.

2018/12/16 مقتل طفلني واصابة اخر يف منطقة الرميلة الجنوبية: أسفر 
انفجار أحد املخلفات الحربية يف منطقة الرميلة الجنوبية بالبصرة اثناء 

عبث االطفال به عن مقتل اثنني منهم واصابة اخر بجروح.

2018/12/21 العثور على جثة رجل قتل بالرصاص: عثرت قوة امنية على 
منطقة  ضمن  املرتوكة  الساحات  بإحدى  الهوية  مجهول  رجل  جثة 

البلديات، شرقي بغداد بدت عليها اثار إطالق النار.



الشيعة يف مواجهة العنف )6(

134

أقدممسلحون  بغداد:  شمالي  مدنيا  يقتلون  مسلحون   2018/12/23
مجهولون على إطالق النار من اسلحة كاتمة باتجاه مدني قرب منزله 

يف منطقة سبع البور، شمالي العاصمة، ما ادى اىل مقتله يف الحال.

قرية يف طوزخرماتو: شن  يهاجمون  »داعش«  من  عناصر   2018/12/24
لقضاء  التابعة  باربارا  قرية  على  هجوما  داعش  تنظيم  من  عناصر 

طوزخرماتو، وقاموا باختطاف اربعة اشخاص.

 11 وأصيب  قتل مدنيان  تلعفر:  قتلى وجرحى يف تفجري يف   2018/12/25
آخرون على أثر انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة يف منطقة رأس 

الجادة يف قضاء تلعفر )شمال غرب املوصل(.
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عمان

االمن  أجهزة  تسلمت  املنامة:  اىل  بحريني  ناشط  تسليم   2018/2/26
البحرينية املواطن حسني الشهابي من السلطات االمنية يف سلطنة 

عمان.

سلطنة  يف  األمنية  السلطات  أن  إىل  أشارت  قد  أهلية  مصادر  وكانت 
عمان قد اعتقلت املواطن البحريني حسينالشهابي بتاريخ 24 فرباير/ 

شباط، ليتم نقله إىل السلطات يف البحرين.
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الكويت

أقدمت  الخريية:  الثقلني  الكويتية تغلق مؤسسة  السلطات   2018/3/22
الخريية،  الثقلني  أموال مؤسسة  ومصادرة  بإغالق  الكويتية  السلطات 
بناء  الكويت  العاملة( يف  )الوحيدة  الشيعية  اإلنسانية  املؤسسات  أحد 
املتعففة  العوائل  واسعة من  اجراء يحرم شريحة  وزاري، يف  قرار  على 

وااليتام من املساعدات املادية والعينية التي كانوا يتقاضونها.

Kuala Lumpur

Malaysia
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ماليزيا

2018/9/3 اعتقال 11 شيعيا احتفلوا بمناسبة عيد الغدير: اعتقلت قوات 
ماليزية 11 شخصا من الشيعة، يف مدينة كالنتان املاليزية، بعد اقتحام 
مركز اسالمي كانوا يحتفلون بمناسبة عيد الغدير األغر، بينهم امرأة، 
قبل ان تقوم بمصادرة كتب وترب حسينية، وزخارف فيها اسم الجاللة 

والنبي)ص(.
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مصر

املقدسة:  الشيعية  املراقد  زيارته  بسبب  األئمة  كبري  إيقاف   2018/2/12
أوقفت وزارة األوقاف املصرية كبري أئمة الوزارة نشأت ذراع عن العمل 
بعد أداء األخري مناسك زيارة املراقد الدينية الشيعية يف العراق، فضال 
عن معاقبة من كان برفقته من االئمة، يف اجراء طائفي يعكس بشكل 

مباشر تحريضا رسميا ملعاداة الشيعة والحث على الكراهية.

2018/9/20 غلق ضريح اإلمام الحسني: اغلقت السلطات املصرية ضريح 
االمام الحسني عليه السالم يف العاصمة القاهرة يف يوم عاشوراء، وذلك 
ملنع املسلمني الشيعة من احياء الطقوس الدينية الخاصة بهذه املناسبة.
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Nigeria

نيجرييا

2018/2/6 وفاة رجل دين شيعي إثر اصابته بقمع تظاهرة للشيعة: تويف 
رجل الدين النيجريي الشيخ قاسم عمر سوكوتو متأثرابإصابته قبل 

أسبوعني برصاص قوات الشرطة يف نيجرييا.

وقد جرح سوكوتو خالل مشاركته يف تظاهرة بمناسبة ذكرى السنة 
الثانية العتقال الزعيم الشيعي الشيخ إبراهيم الزكزاكي قبل اسابيع 

وأصيب برصاص قوات الشرطة يف مدينة أبوجا النيجريية يف ساقه.

2018/4/17 قتيل وعشرات الجرحى يف قمع تظاهرات سلمية: اعتقلت 
القوات النيجريية نحو 230 شخصا اثناء تظاهرات سلمية شاركوا فيها 
أكثر  منذ  زكزكي  إبراهيم  الشيخ  اعتقال  استمرار  على  لالحتجاج 
من عامني، كما أطلقت هذه القوات الرصاص الحي والغازات املسلية 
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للدموع، أسفر عن مقتل شخص وجرح العشرات.

ومازال زعيم الحركة االسالمية الشيخ ابراهيم الزكزكي قيد االعتقال 
بالرغم من صدور أمر عن املحكمة االتحادية بإطالق سراحه

جرح  الشرطة:  برصاص  املتظاهرين  عشرات  وإصابة  مقتل   2018/6/23
وقتل نحو 42 شخصا شاركوا يف مسريات تطالب بإطالق سراح زعيم 
الحركة االسالمية الشيخ ابراهيم الزكزكي بمدينة كادونا اثناء إطالق 
باعتقال  تقوم  ان  قبل  النيجريية،  الشرطة  قبل  من  الحي  الرصاص 

بعض الجرحى.

يف  املحتجز  الشيعي  الدين  للرجل  الصحي  الوضع  تدهور   2018/7/1
الزكزاكي  ابراهيم  الشيخ  عائلة   من  مقربة  مصادر  أكدت  نيجرييا: 
واملعتقل يف سجون الحكومة، أكدت تدهور وضعه الصحي يف ظل منع 

السلطات عالجه.

2018/10/28 مقتل10 واصابة العشرات يف اعتداء على مسرية دينية: قتل 
مسريات  نيجرييا خالل  شيعة  من  العشرات  اصيب  فيما  10اشخاص 
يد  على  السالم  عليه  الحسني  االمام  أربعينية  بمناسبة  حسينية 

الشرطة النيجريية قرب العاصمة ابوجا.

2018/10/30 قتلى وجرحى يف هجوم عسكري على مسرية دينية: أطلقت 
قوات الجيش النيجريي الرصاص الحي على املسلمني الشيعة خالل 

احيائهم ذكرى أربعينية االمام الحسني )ع( قرب العاصمة النيجريية.
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الهند

السلطات  عمدت  كشمري:  يف  عاشورائية  مسريات  مهاجمة   2018/9/21
ذكرى  بمناسبة  خرجت  مسريات  يف  املشاركني  مهاجمة  اىل  الهندية 
شهادة االمام الحسني )ع( يف عدد من مناطق اقليم كشمري مستخدمة 
الغازات املسيلة للدموع والهراوات، مما اسفر عن اصابة العشرات من 

املشاركني يف املسرية.
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