
بعــد إعــدام الســلطات الســعودية للّشــيخ منــر الّنمــر الــذي كان 
ــا لثــورة 14 فربايــر يف البحريــن،  اندلعــت تظاهــرات  مناصــًرا قوّيً
ــّددت  ــر، وه ــهر يناي ــل ش ــتمرت يف أوائ ــن واس ــربى يف البحري ك
الســلطات البحرينيــة باعتقــال كل مــن ينتقــد إعــدام الّنمــر، كمــا 
شــّنت حملــة اعتقــاالت شــملت الّطبيــب ســعيد الّســماهيجي.
إيــران  مــع  عالقاتهــا  البحريــن  قطعــت  لألمــور،  تصعيــد  ويف 
وحظــرت املالحــة اجلويــة والبحريــة مــن إيــران وإليهــا. واعتقلــت 
عــدًدا مــن الّنشــطاء بينهــم الصحــايف حممــود اجلزيــري، الــذي 
اتُّهــم وآخريــن باالنضمــام إىل تنظيــم ارهابــي ُدِعــي بـــ »قــروب 
البســطة«. وتعرضــت حســينية شــيعية يف جزيــرة ســرة إىل 
إطــالق نــار مــن جمهولــن، قالــت عنــه وزارة الداخليــة الحقــً، 
إنــه عــن طريــق اخلطــأ مــن دون إعطــاء أّي تفاصيــل.  مــن جهــة 
ملراقبــة  أمنيــة  جلنــة  تشــكيل  عــن  الّداخليــة  أعلنــت  أخــرى، 

الّتربعــات اخلرييــة يف البــالد.
ويف خضــم تصعيــد التوتــر مــع ايــران، رفعــت احلكومــة تســعرية 
الكهربــاء واملــاء، كمــا رفعــت أســعار البنزيــن وســط تواطــؤ مــن 
جملســي الّشــورى والنــواب، يف مــا أجهــض األخــري اســتجواًبا 

كان ُمَقــرًرا لوزيــري املاليــة والطاقــة.
الّســنقيس إضراًبــا  القيــادي املعتقــل عبــد اجلليــل   وأنهــى 
ــن  ــراج ع ــا مت اإلف ــوم. كم ــن 300 ي ــر م ــتمر أك ــام اس ــن الطع ع
املعتقلــة جليلــة الســيد بعــد قضائهــا نحــو عــام كامــل يف 

الســجن.
ــة  ــم املعارض ــد زعي ــدة ض ــة جدي ــة قضي ــت وزارة الداخلي ورفع
املســجون الشــيخ علــي ســلمان، علــى خلفيــة تغريــدة ُنِشــرت 
علــى حســابه يف موقــع التواصــل االجتماعــي تويــر، يف مــا 
ــة  ــا يف قضي ــدة 15 عاًم ــجن مل ــا بالّس ــة حكًم ــدرت حمكم أص
أحــداث 10 مــارس 2015، وبغرامــة فاقــت خمســة آالف دينــار، 

ــو. ــجن ج ــن يف س ــن احملكوم ــد 57 م ض
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وسائل  عرب  ومنددين  متظاهرين  على  القبض  تعلن  البحرين 
التواصل االجتماعي بإعدام النمر

السعودية تعدم رجل الدين الشيعي البارز الشيخ منر النمر

توقيف بحريني بأرمينيا تتهمه سلطات بالده بـ”اإلرهاب” و”أعمال 
شغب”

السجن 3 سنوات لعادل فليفل يف قضية اختالس ثانية

اعتقال 42 مواطنا يف األسبوع األول من يناير

مليار   7.6 بـ  وإيرباص  بوينغ  طائرة   24 لشراء  صفقات  البحرين: 
دوالر

واملراكز  املستشفيات  على  ترددوا  أجنبي  مليون  من  أكرث 
الصحية احلكومية خالل 10 أشهر

دوالر  مليون   50 بـ  املوازنة  يف  تساهم  بحرينية  شركة   40 أكرب 
فقط!

18 بحرينية يف السجون و3 أطفال ورضيعة واحدة

ألبا تقدم عروض لالستغناء عن عمالها تصل إىل 32 راتبًا و9 آالف 
دينار مكافأة

العامة  املالية  يف   15% بنسبة  عجزًا  يتوقع  النقد  صندوق 
البحرينية

البحرين حتظر املالحة البحرية من وإىل إيران

 %  40 موظفيها  رواتب  تخفض  احلكومية  “الوطن”  صحيفة 
وهشام الزياين أول ضحايا التقشف

البحرين تفقد حقها يف التصويت باألمم املتحدة لعدم دفعها 
اشرتاكها السنوي

 3 ودفعت  اشرتاكها  سددت  البحرين  إن  تقول  املتحدة  األمم 
ماليني دينار

فلسًا  و125  للممتاز  فلسًا   160 البنزين:  أسعار  ترفع  البحرين 
للجيد ابتداًء من الغد

تقارير  ملواجهة  مصغرة  جلان   5 يشكل  البحرين  برملان 
“املنظمات احلقوقية” التي توثق االنتهاكات

احلكومة تستبدل سيارات الوزراء بـ “بي إم دبليو 2016”

صندوق النقد يحث البحرين على خفض العجز يف موازنتها مع 
هبوط أسعار النفط

للشيخ  السعودية  إعدام  معارضي  تهدد  البحرينية  الداخلية 
النمر باملالحقة القانونية

قطع  بعد  إضافية  إجراءات  عن  ستعلن  إنها  تقول  البحرين 
العالقة مع إيران

البحرين على خطى السعودية: وقف الرحالت اجلوية إليران

الداخلية تقول إن إطالق النار على مأمت املرزوق كان عن طريق 
اخلطأ وتتعهد بإصالح األضرار

االتصاالت  من  الوفاق  عام  أمني  منع  تقرر  السجن  سلطات 
والزيارات

تيار الوفاء ينفى تشكيل جناح مسلح “قروب البسطة”

رغم  مصفحة”  “عربات  لشراء  يتجه  امللكي  احلرس  البحرين: 
الصعوبات املالية

املسجون  املعارضة  زعيم  ضد  جديدة  قضية  ترفع  الداخلية 
بسبب تغريدات على”تويرت”

دينارًا   72 سنوية:  صحية  رسوم  بدفع  اخلاص  القطاع  إلزام 
لألجنبي و22.5 دينار للبحريني

بينها  إيراداتها ضمن امليزانية  14 شركة ال تدخل  وزير املالية: 
“ممتلكات”

نيابة اجلرائم اإلرهابية: املؤبد لثالثة متهمني بإحداث تفجري يف 
الدير

بـ  ويتمسكون  البنزين...  أسعار  رفع  يرفضون  البحرينيني  آالف 
“انتخاب احلكومة”

للتحرش اجلنسي ومت  تفاصيل تعذيب األخوين فخراوي: تعرضا 
تقييدهما بالسالسل 70 يوما

البحرين تتخذ خطوات إلغالق بنك املستقبل اإليراين

تعرض حسينية للشيعة إلطالق نار يف جزيرة سرتة

“الكهرباء” جترب املواطنني على توقيع تعهد الستقطاع الفواتري 
من احلساب البنكي بشكل مباشر

من  عسكريني  تدّرب  ساندهريست  أكادميية  بريطاين:  موقع 
أنظمة سجّلها احلقوقي مرعب بينها البحرين

إزالة حواجز قريبة من دوار اللؤلؤة

األسلحة  تهريب  حاالت  من  العديد  أحبطنا  السواحل:  خفر  قائد 
واخملدرات

رابطة الصحافة البحرينية تؤكد يف تقرير أن النشطاء اإلعالميني 
تعرضوا لـ 894 انتهاكا

و”السلمان”  و”كاظم”  “املوسوي”  تستدعي  العامة  النيابة 
ملشاركتهم يف ندوة الوفاق

احلكومة: تشكيل جلنة أمنية ملراقبة جمع التربعات

تعديالت “اإلرهاب” تعيد العمل بقانون السالمة الوطنية

عن  الفوري  باإلفراج  تطالب  األمريكية  الصحفيني  حماية  جلنة 
“اجلزيري” وإسقاط التهم املوجهة إليه

جميد ميالد يحصل على درجة املاجستري بامتياز بعد مناقشة 
رسالته داخل السجن

وزير من احلكومة الربيطانية ُيسّوق لألسلحة بهدوء يف البحرين

مزاعم   :2016 العاملي  تقريرها  يف  ووتش  رايتس  هيومن 
التعذيب تفضح اإلصالحات الصورية يف البحرين

30 مسرية سلمية و20 اعتقال يف األسبوع األخري من ديسمرب

قرارات  إىل  التطرق  بعدم  اجلمعة  خطباء  أمرت  السنية  األوقاف 
رفع الدعم

رئيس ديوان اخلدمة املدنية: توظيف أكرث من 2500 أجنبي يف 
القطاع احلكومي خالل 3 سنوات

“النواب” ُيسقط استجوابي وزيري املالية والطاقة

منع البلدي صادق رحمة من دخول دبي

السجن 3 سنوات ملتهم بإيواء مطلوبني يف قضايا سياسية

بأحداث  متهما   57 لـ  دينار  آالف   508 وغرامة  عامًا   15 السجن 
سجن “جو”

السنكيس ينهي إضرابا عن الطعام استمر 313 يوما

“الداخلية” تنهي إجراءات نقل خدمات اإلسعاف لغرفة عمليات 
خاصة داخل الوزارة

“احلرة”: زينب اخلواجة تفوز بلقب “اخلليجية األكرث تأثريا”

احلكومة ترفع الدعم عن الكهرباء واملاء مارس املقبل

إلزام املنشآت برتكيب كامريات مراقبة وربطها بالداخلية

البحرين: الدين العام يتجاوز 6.6 مليار دينار

البحرين ستوظف شركة كندية حلجب املواقع املعارضة بتكلفة 
تفوق املليون دوالر أمريكي

قتل  مبحاولة  السلطات  تتهمهم  حمتجني   3 لـ  املؤبد  البحرين: 
شرطة

امللك  تلتقي  األمريكي  الكوجنرس  يف  املسلحة  القوات  جلنة 
البحريني لـ”تعزيز التعاون العسكري والدفاعي”

أمانة اجمللس تشتكي على “مغردين” بتهمة اإلساءة للنواب

إنها قبضت على “قروب البسطة” املدعوم من  الداخلية تقول 
إيران وحزب اهلل

10 بحرينيني يواجهون حكم اإلعدام بعد حماكمات جائرة

خالل  موجهة  وصواريخ  “مدرعات”  تعرض  تركية  شركات 
مشاركتها يف معرض البحرين للطريان

إبراهيم شريف للمحكمة: طالبت باإلصالح واالختالف يف الرأي ال 
يقود للسجن

جملس الوزراء يناقش “ضوابط” تنظم سفر املواطنني إىل إيران 
والعراق

استقالته  يؤكد  اخلليج  لطريان  التنفيذي  الرئيس  بأعمال  القائم 
من الشركة

على  النار  وإطالق  سالح  بحيازة  ملتهَمني  سنوات   10 السجن 
شرطة يف سرتة

اإلفراج عن جليلة السيد أمني بعد عام من اعتقالها

تظاهرات حاشدة يف سرتة تعطي زخما لالحتجاجات مع بداية 
العام اجلديد

بدال  سنوات   7 إىل  صقر  عيسى  بقتل  املتهمني  عقوبة  تشديد 
من سنتني

احملكومني  عن  املالية  املساعدات  وقف  تقرر  احلكومة 
السياسيني

أفكار  رّوج  أردين  لطالب  البالد  من  واإلبعاد  أشهر   3 احلبس 
“داعش”

إلزام شركات االتصال بإعادة التحقق من هوية املشرتكني سنويًا 
وحظر امتالك الشخص أكرث من 10 شرائح “مدفوعة األجر”

البحرين  حكومة  طالب  العام  أمينها  أن  تعلن  املتحدة  األمم 
بتدابري حلوار سياسي واالمتثال حلقوق االنسان

البحرين والهند توقعان اتفاقية لتبادل احملكومني بني البلدين

وزير اخلارجية العراقي يوجه دعوة لرئيس الوزراء البحريني لزيارة 
العراق

يسافر  كان  تركي  شقيقه  إن  للمحكمة  قال  البنعلي  عبداهلل 
بحرية أمام مرأى األجهزة األمنية

معرض  يف  إيرانية  منتجات  بيع  من  جتارًا  متنع  عليا”  “جهات 
اخلريف

السلطات رفضت اإلفراج املشروط عن الدكتور العكري

إصابة عدد من املتظاهرين بـ “الشوزن” يف سرتة

اإلنفاق على األمن بلغ 880 مليون دوالر ...

الربملان األوروبي يدعو دول االحتاد إىل إعادة تقييم عالقاتها مع 
البحرين والسعودية

10 سنوات ألربعة متهمني باالعتداء على سيارة النائب  السجن 
السابق حممد خالد

ملن  سنوات   7 احملتجني:  على  العقوبات  تغلظ  النواب  خارجية 
روج لالحتجاجات حتت ذريعة “الرتويج لإلرهاب”

املؤسسات  على  القيود  من  مزيد  لفرض  تتجه  العدل  وزارة 
األهلية الدينية يف املناهج وجمع األموال

اجلنسية:  سحب  أحكام  يربر  للقضاء  األعلى  اجمللس  رئيس 
فرنسا وبريطانيا تفكران يف هذا االجتاه أيضًا

إعدام  الستنكارهما  وطبيب  شيعي  دين  رجل  تعتقل  البحرين 
الشيخ النمر

السلطات تّتهم الصحفي بالوسط حممود اجلزيري باالنتماء لتيار 
“الوفاء” وكتابة بيانات “ائتالف 14 فرباير”

إعدام الشيخ النمر
وقطع العالقات مع إيران
وخلية جديدة باسم »قروب البسطة«

أحداث ووقائع شهر يناير 2016
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