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تبرئة القتلة واســتهداف  شــعائر  الطائفة الشــيعية في موسم عاشوراء

: ني بســيو ــر  ي تقر ى  كــر ذ فــي 
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فــي  ذكــرى إصــدار تقريــر لجنــة تقــي الحقائــق، أحــكام بالجملــة لتربئــة قتلــة الشــهداء مــن رجــال األمــن، 
وتدهــور متواصــل يف صحــة زعيــم تيــار الوفــاء عبــد الوهــاب حســن داخــل الســجن، وســط تجاهــل مطالبــات 

أهلــه بتقاريــره الخاصــة والســاح بعرضــه عــى طبيــب مختــص، والســلطة تواصــل اســتهدافها للشــعائر الدينيــة 

للطائفــة الشــيعية يف موســم عاشــوراء وتحطــم املجســات الدينيــة والنُّصــب الفنيــة التــي يتــم تصميمهــا ســنوياً 

ــايل،  ــة ع ــا مبنطق ــرأة يف بيته ــى ام ــدي ع ــق، وتعت ــن املناط ــدد م ــن يف ع ــم املعزي ــبة، وتهاج ــاء باملناس لالحتف

واســتدعاء أمــن عــام الوفــاق للتحقيــق، واعتقــال الناشــط الحقوقــي حســن برويــز، ومنــع عضــو جمعيــة وعــد 

عبداللــه جناحــي مــن دخــول مــر.

مــن الجانــب اآلخــر، مركــز البحريــن لحقــوق االنســان ينهــي حملتــه بنــر بطاقــات املطلوبــن يف االنتهــاكات، 

والبــدء يف بحــث آليــات دوليــة لفــرض عقوبــات فرديــة عليهــم

أحداث ووقائع شهر  نوفمبر 2013

تبرئة القتلة واستهداف شعائر الطائفة الشيعية في موسم عاشوراء

: ني بســيو ــر  ي تقر ى  كــر ذ فــي 

نعــوم تشومســي يتضامــن مــع حملــة »أوقفوا_الشــحنة« التــي أطلقتهــا منظمــة »بحريــن 

ــا  ــع يف كوري ــن مصان ــوع م ــوة مســيل دم ــون عب ــن ملي ــر م ــر أك ــف تصدي ــش« لوق ووت

ــن. ــة إىل البحري الجنوبي

ــة  ــية للمطالب ــات السياس ــرة الجمعي ــن مس ــن ضم ــرون يف البحري ــرات اآلالف يتظاه ع

ــداول الســلطة بت

»مركــز البحريــن« يبــدأ حملــة بنــر صــور املتورطــن يف جرائــم ضــد اإلنســانية: الهاشــل 

واملاجــد وبخيــت أول املطلوبــن للعدالــة

ــة  ــه هيئ ــق، وســمرة رجــب: إلهانت ــاق« عــي ســلامن للتحقي ــام »الوف ــن ع اســتدعاء أم

ــي ــة عــر متحــف فن نظامي
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»جيــش  بتأســيس  تتهمهــم   4 عــى  باملؤبــد  تقــي  بحرينيــة  محكمــة 

» م إلمــا ا

اإلفــراج عــن أمــن عــام »الوفــاق« بعــد التحقيــق معــه حــول »متحــف الثــورة« بضــامن 

محــل إقامتــه

مبناســبة الذكــرى األوىل إلســقاط جنســياتهم، املســقطة جنســياتهم عــر خطــاب وقعــه 31 

ــان،  ــا، الياب ــاين، فرنس ــيا، بريط ــركا، روس ــامء 7 دول دول )أم ــم زع ــون دع ــاً، يطلب بحريني

ــا(. الصــن وتركي

تدهــور صحــة زعيــم حركــة حــق، واملعارضــة تحّمــل النظــام مســؤولية تدهــور صحــة عبــد 

الوهــاب حســن وتطالبــه بإخضاعــه للعــاج

يف موسم عاشوراء، الرطة تحقق مع مواطنن علقوا أعام »عاشوراء« عى منازلهم

مراســم  إقامــة  مــن  و»جــو«  الجــاف«  »الحــوض  يف  املعتقلــن  منــع 

ء ا ر شــو عا

عودة الرحات الجوية بن البحرين وإيران يف 15 ديسمر

ــة  ــن حمل ــم ضــد االنســانية، ضم ــل صــور املتورطــن يف جرائ ــات تحم ــره لبطاق ــد ن بع

ــن  ــة«: ل ــن »النياب ــوق االنســان، املحافظــة يتســلم 3 اســتدعاءات م ــن لحق ــز البحري مرك

أتعامــل مــع مــن يتســر عــى التعذيــب

»ائتاف 14 فراير«: ال تنازل عن االعتصام يف »ميدان الشهداء«
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قوات النظام متزق أعاما ويافطات عاشورائية يف مناطق بحرينية عدة.

الشــيخ عيــى قاســم يطالــب بـ”مؤمتــر جنيــف” شــبيه لبحــث قضيــة البحريــن... 

ويســتنكر حــرب النظــام ضــد عاشــوراء

مجلة أمريكية: البحرين تحل يف املرتبة السابعة بن أكر 11 دولة معادية لـ«توير«

1253 انتهاكا خال أكتوبر بينهام 151 اعتقاال و22 مداهمة و21 حالة تعذيب

الكرى الجنائية تصدر حكامً باملؤبد الثنن و15 عاما لـ3 يف قضية »تفجر« الرفاع

الرطة البحرينية تعتدي عى مظاهر عاشوراء يف سند

ائتاف 14 فراير يدعو إىل االستعداد لفعالية كرى يف 16 ديسمر

الداخلية: القبض عى 6 أشخاص شاركوا يف طابور عسكري باملنامة

يف ســابقة تاريخيــة: امللــك البحرينــي يدشــن احتفــاالت بذكــرى 200 عــام عــى االســتعامر 
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البحرين تصدر سندات بقيمة 30 مليون دينار لتغطية عجز امليزانية

»قواسم البحرين« يف موكب االئتاف

عبدالوهــاب حســن يرفــض اســتقبال عبداللــه الــدرازي نائــب املؤسســة الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان.

ــرة  ــم مس ــام تهاج ــوات النظ ــيعية: ق ــة الش ــعائر الديني ــتهدافات للش ــلة اس ــن سلس ضم

عاشــوراء يف »النويــدرات«

إجراء عملية عاجلة لـ«عبد الوهاب حسن« وغموض يلف وضعه الصحي

إصابة العرات بـ»الشوزن« خال محاولتهم الوصول إىل »دوار اللؤلؤة«

الرطة البحرينية تحطم نصباً فنياً للشيعة يف ذكرى استشهاد الحسن

عبد الوهاب حسن من داخل السجن: »أفدي نفيس لديني ووطني وشعبي«

»النيابة«: القبض عى 4 نساء بتهمة »إهانة أفراد األمن« قرب حاجز أمني
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يف جلســة عــرض للمســتجدات يف الكونغــرس: دعــوات إىل تحويــل مقــر األســطول األمــريك 

الخامــس مــن البحريــن وتحذيــر مــن االنفــات إن مل تطبــق الخطــة »ب«

تأجيل محاكمة القيادي يف »الوفاق« خليل املرزوق إىل 12 ديسمر

تأييد الحكم بالسجن 15 عاماً عى 28 متهام بـ»مهاجمة دورية أمنية«

الشورى: تشديد عقوبة إهانة امللك وعلم البحرين وشعارها

الظهراين يشكو املواقع اإللكرونية للملك: ملاذا تركهم يهاجمونني وعائلتي؟

استدعاء مزيد من الخطباء الشيعة للتحقيق إلحيائهم ذكرى عاشوراء

الخارجية األمركية قلقة من موضوع انعدام »املساءلة« يف البحرين

خليــل املــرزوق لـ«مــرآة البحريــن«: الســلطة تخطــط لســحب جنســيات معارضــن بارزيــن 

انتقامــا منهــم

املقاول خليفة الظهراين يطلب إعانات مالية من الحكومة ملقاوالته عر الرملان!
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ــن يف  ــا وتطع ــة بريطاني ــد حكوم ــة تنتق ــق الرملاني ــة التحقي ــي... لجن ــا الختام يف تقريره

ــن ــن البحري ــهادتها ع ش

ــذ  ــة بتنفي ــية للمطالب ــات السياس ــرة الجمعي ــن مس ــن ضم ــرون يف البحري اآلالف يتظاه

ــيوين ــات بس توصي

إعادة تعين نبيل رجب نائباً ألمن عام »الفدرالية الدولية« رغم سجنه

مؤمتــر »تقريــر بســيوين بــن توثيــق االنتهــاكات وتطبيــق االســتحقاقات«: لتشــكيل لجنــة 

أمميــة توثــق االنتهــاكات يف البحريــن
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منظامت عربية ودولية تطالب البحرين بإطاق رساح نبيل رجب يف 29 نوفمر

أمن عام الوفاق يتهم الحكومة بالتخطيط إلبعاد معارضن عن الباد

ــت إلرشاف دويل  ــان الوق ــوردات: ح ــايف يف الل ــر صح ــال مؤمت ــة ســام« خ ــهار »منظم إش

ــات بســيوين ــذ توصي عــى تنفي

»ويكيليكس«: ملك البحرين دعا األسد لقطع عاقاته بحامس

البحرين: تظاهرات يف مناطق عدة تخليدا لذكرى شهداء الثورة
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ــدا مــن تراكــم  ــن ال تحتمــل مزي ــر بســيوين: البحري ــات مؤمتــر املعارضــة عــن تقري توصي

ــاكات االنته

»الداخليــة« تعلــن القبــض عــى خليجيــن مــن املعتقلــن الســابقن يف جوانتانامــو، حــاوال 

دخــول البحريــن بجــوازات ســفر مــزورة ومبلــغ كبــر مــن املــال،  لتنفيــذ »عمــل إرهــايب«.

»التمييز« تثبّت الحكم بسجن أبو ديب 5 سنوات وجليلة السلامن 6 أشهر

منــع عضــو جمعيــة وعــد عبداللــه جناحــي مــن دخــول مــر بعــد توقيفــه يف املطــار 8 

ســاعات كاملــة واســتجوابه وإخبــاره بأنــه ممنــوع مــن دخــول مــر ل5 ســنوات قادمــة

اعتقــال الحقوقــي حســن جــواد: ذهــب ليشــكو التشــهر بــه يف صحيفــة »أخبــار الخليــج« 

فألقــي القبــض عليــه بتهمــة التحريــض عــى كراهيــة النظــام.

»مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان«: ســنواصل نــر بطائــق »املطلوبــن« يف االنتهــاكات.. 

ونبحــث آليــات دوليــة لفــرض عقوبــات فرديــة عليهــم

ــئون  ــى للش ــس األع ــوا يف »املجل ــي عض ــن ع ــد ب ــي خال ــدل البحرين ــر الع ــار وزي اختي

اإلســامية« يف مــر

ــة..  ــا الجنوبي ــي إىل كوري ــاح ع ــان ص ــوق اإلنس ــر حق ــة وزي ــع برئاس ــي رفي ــد حكوم وف

ــلحة ــحنة األس ــاف ش ــد إليق ــرك جدي ــتعد لتح ــش« تس ــن ووت و»بحري

صحيفــة الــرأي الكويتيــة: مصــادر دبلوماســية أوروبيــة: الغــرب ســيامرس »ضغوطــا جمــة« 

عــى البحريــن 2014 الســتيعاب مطالــب املتظاهريــن

26
الثالثاء

23

24

25

السبت

األحد

اإلثنين
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الحدثالتاريخ

البحرين توجه دعوة إىل إيران للمشاركة يف »حوار املنامة«

ــر،   ــة التزوي ــابقن بتهم ــو« الس ــجناء »غوانتنام ــن س ــْن م ــس خليجيَّ ــر بحب ــة« تأم »النياب

ــا. ــا أن نرته ــبق له ــي س ــاب الت ــة اإلره وتحــذف تهم

وزير حقوق اإلنسان من كوريا الجنوبية: ليس لدينا حراك دميقراطي بل إرهاب

ــرب  ــه بال ــاس« واخت ــس عب ــوب  »قي ــى أم املطل ــدي ع ــام تعت ــوات النظ ــور... ق بالص

ــايل« ــم يف »ع ــام منزله ــر اقتح ــركل إث وال

تظاهــرات وغاضبــون يقطعــون طرقــا رئيســية ويهاجمــون الرطــة بعــد االعتــداء بالــرب 

عــى ســيدة بحرينيــة

البحريــن تطلــب توضيحــا بــأن االتفــاق مــع إيــران لــن يكــون عــى حســاب إحــدى الــدول 

لخليجية ا

26

27

28

29

30

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

ــاكات ضــد  ــن عــن املتورطــن يف االنته ــا: معــرض صــور يف برل ــة يف املاني ــة البحريني الجالي

ــن البحريني

»14 فراير« يدعو إىل »الزحف« نحو مكان إقامة »حوار املنامة«

ــل  ــين داخ ــجناء السياس ــى الس ــة ع ــداءات منظّم ــة اعت ــن حمل ــي يش ــام البحرين النظ

ــاف ــوض الج ــو والح ــجني ج ــات يف س املعتق
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الحدثالتاريخ

تقريــر إحصــايئ ملــرف البحريــن املركــزي: البحريــن اقرَضــت 3 مليــارات دوالر خــال 

3 شــهور

محاولــة الوصــول إىل دوار اللؤلــؤة بعــد تشــييع الشــهيد »أحمــد عبداألمــر« الــذي الــذي 

قــى نحبــه متأثــرا بحــروق أصيــب بهــا خــال التحضــر لاحتجاجــات. و»املرتزقــة« تغــرق 

املنطقــة بالغــازات

30
السبت
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أجندة بأهم أحداث ثورة البحرين تصدر كل شهر

أحداث ووقائع شهر نوفمبر 2013

تبرئة القتلة واســتهداف  شــعائر  الطائفة الشــيعية في موسم عاشوراء

: ني بســيو ــر  ي تقر ى  كــر ذ فــي 
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