
العائلــة  علــى  ضيفــا  تشــارلز  األمــر  بريطانيــا  عهــد  ويل  كان 
احلاكمــة، افتتــح خــال زيارتــه البحريــن أول قاعــدة لربيطانيــا 
ــار،  ــن الكب ــرب م ــياق التق ــذ 1967، ويف س ــويس من ــرق الس ش
أقامــت الســفارة البحرينيــة يف واشــنطن حفــا مبناســبة عيــد 
 اجللــوس يف فنــدق ميتلكــه الرئيــس املقبــل دونالــد ترامــب.

ــي  ــة الت ــات احلقوقي ــوات املنظم ــال ودع ــن آم ــم م ــى الرغ وعل
رافقــت تشــارلز يف زيارتــه، إال أن البحريــن مضــت يف إجراءاتهــا 
ــة  ــة العام ــت النياب ــا وجه ــن حينم ــع املعارض ــة لقم املتواصل
للمعــارض إبراهيم شــريف تهمة التحريض علــى كراهية النظام 
 جملــرد تصريحــات أدىل بهــا لوكالــة أسيوشــيتد بــرس األمركيــة.

ناشــطا  و43  للشــيعة  صــاة  أكــرب  منــع  مت   17 الـــ  لألســبوع 
حبــس  أشــهر  و3  الســفر  مــن  ممنوعــن  ديــن  ورجــال 
ــده  ــا يحص ــم م ــى حج ــدل عل ــام ت ــات أرق ــل هي ــايف فيص للصح
 البحرينيــون مــن معانــاة يف ظــل النظــام املدعــوم بريطانيــا.

ويل العهــد الســعودي حممــد بــن نايــف يف البحريــن وخليفــة بــن 
ــيخات  ــر املش ــز أواص ــارات لتعزي ــادل زي ــاض تب ــلمان يف الري س

اخلليجيــة يف مواجهــة التطلعــات الدميقراطيــة.

بريطانيا تدشن حضورها العسكري
يف اخلليج من بوابة البحرين

أحداث ووقائع شهر نوفمرب 2017
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شركة إيرلندية ترفض وقف مشاريعها األمنية يف البحرين

من  احللواجي  فاطمة  الناشطة  متنع  البحرين  مطار  سلطات 
مغادرة البالد

استدعاء إبراهيم شريف للتحقيق جمددا بسبب لقائه مسؤولة 
بالسفارة الربيطانية

بالده  قاعدة  ويزور  الثالثاء  البحرين  يف  بريطانيا  عهد  ويل 
العسكرية رغم معارضة منظمات حقوقية

مقرتح نيابي بتعيني ملحقني عسكريني وأمنيني وحقوقيني يف 4 
سفارات باخلارج بسبب “الهجمات الشرسة من املنظمات الدولية”

أكرب صالة جمعة  إقامة  الشيعة من  البحرين مستمرة يف منع 
لهم بالدراز

بحرين ووتش: كلفة قطع اإلنرتنت عن الدراز فاقت 100 ألف دينار

اعتصام الدراز يكمل يومه الـ 150 عند منزل آية اهلل قاسم

الشيخ مريزا احملروس يفك إضرابه عن الطعام يف سجن جو

يف  البارز  للقيادي  املوجهة  التهم  بإسقاط  تطالب  واشنطن 
املعارضة إبراهيم شريف

عائلة عبدالوهاب حسني تبدي قلقها على صحة ابنها املعتقل 
حسني: شاهدناه على كرسي متحرك وهو أقرب للشلل

مداهمات يف البالد القدمي واعتقال 7 مواطنني فجرًا

االستئناف تؤيد براءة شرطيني من ضرب معتقلني

رجل دين شيعي يتعرض إلهمال طبي متعمد يف سجن جو

املوسوي  رضي  واليته  املنتهية  “وعد”  عام  أمني  استدعاء 
للمثول أمام النيابة يوم األحد

تفتتح  بريطانيا   … البناء  كلفة  من  باملئة   75 دفعت  البحرين 
قاعدتها البحرية مبيناء سلمان الشهر املقبل

ويل العهد الربيطاين يفتتح قاعدة بالده العسكرية يف البحرين

نائب يقول إنه تلقى تطمينات من السفري األمريكي بأن ال تغيري 
يف سياسات واشنطن جتاه املنامة بعد فوز ترامب

الذي  عيسى  سلمان  بحق  اإلعدام  حكم  تنقض  التمييز  حمكمة 
اتهمته السلطات مبقتل شرطي باكستاين

الكاتب يف أخبار اخلليج حممد مبارك وكيال بالرتبية  امللك يعّين 
والتعليم

قرار مينع عالج املعتقلني يف مستشفيات وزارة الصحة يهدد 
مبضاعفة معاناة 1500 معتقل

من  السلطات  منعته  التي  احملروس  مريزا  الشيخ  خالة  وفاة 
زيارتها يف املستشفى

بالسجن  احملكوم  الغسرة  أحمد  املعتقل  حقوقية:  منظمة 
ألكرث من 180 عامًا يقبع يف االنفرادي منذ 6 أشهر

20 مليار و300 مليون دوالر الديون املستحقة على البحرين

اجلنائية  املباحث  رمضان:  حممد  باإلعدام  احلكومة  زوجة 
استدعتني لعرضي على النيابة

وزارة العمل: 566 ألف عامل أجنبي يف البحرين

الشيعة من  البحرينية متنع  السلطات  التوايل:  17 على  لألسبوع 
إقامة أكرب صالة جمعة لهم

تعذيب  تهمة  من  شرطة  و4  ضابط  براءة  تؤيد  االستئناف 
موقوفني النتزاع اعرتافات

الوطنية  السالمة  مبحاكم  قاضيا  كان  بحرينيا  تكّلف  السعودية 
بالتحقيق يف جمزرة الصالة الكربى يف اليمن!

بتهمة  معه  التحقيق  بعد  املرزوق  خليل  سبيل  تخلي  النيابة 
التجمهر يف الدراز

قرار رسمي بوقف إجراءات بيع منقوالت جمعية الوفاق

إن  يقول  عيسى  حسن  الشيخ  قضية  يف  املتهمني  أحد 
اعرتافاته انتزعت حتت التعذيب

النيابة العامة تستدعي عضوا يف مركز البحرين حلقوق اإلنسان 
للتحقيق غدا

منع الناشط منذر اخلور من مغادرة البحرين

نقل املعتقل أكرب علي إىل مستشفى الطب النفسي بعد أشهر 
من تدهور صحته

مبطالب  “التمسك  بـ  الثامن  العام  مؤمترها  أعمال  تفتتح  وعد 
املعارضة”

الداخلية البحرينية تعلن عن مقتل ضابطة أثناء تدريب

يف  حرة  غري  البحرين   :2016 للعام  تقريرها  يف  هاوس  فريدوم 
اإلنرتنت وتفرض رقابة على املواقع املعارضة

البحرين  يف  اخلليج  دول  بقادة  جتتمع  بريطانيا  وزراء  رئيسة 
ديسمرب املقبل

ثالثة أسابيع على اختفاء سيد علوي وقلق جدي على حياته

أحكام تصل إىل السجن املؤبد بحق 7 متهمني بزرع عبوة متفجرة 
عند دورية شرطة بكرانة

النيابة تستدعي عددًا من النشطاء والقيادات الوفاقية

ويل عهد السعودية حممد بن نايف يصل البحرين للمشاركة يف 
ختام فعاليات مترين أمن اخلليج

نائب يف  لكل  12 سؤااًل  »النواب« يستمر يف تقليص صالحياته: 
دور االنعقاد الواحد

حول  املتحدة  لألمم  عاجلة  بشكوى  يتقدم  البحرين  منتدى 
االختفاء القسري ملواطن منذ 18 يومًا

إخالء سبيل الشيخ هاين البناء بضمان حمل إقامته

14 طفاًل بحرينيًا بدون جنسية ألسباب سياسية

احملامي التاجر: 38 ناشطًا و15 رجل دين ممنوعني من السفر

قلق على مصري مواطن اختفى قسريًا منذ 15 يومًا والسلطات 
األمنية تنفي احتجازه

إلغاء حكمني بسجن النائب خالد الشاعر

عائلة الوداعي تغادر البحرين متجهة إىل لندن بعد أيام من املنع

حجز قضية إمام جامع اخليف للحكم يف 24 اجلاري

“إهانة  بتهمة  اخلامت  حميد  للمغرد  سنة  السجن  االستئناف: 
امللك”

السلطات البحرينية تلغي الطلب اإلسكاين ألحد املعتقلني

النيابة تستدعي الناشطة إيناس عون للتحقيق غدًا

البحرينية  السجون  يف  التعذيب  إن  تقول  الدولية  العفو  رويرتز: 
مستمر

يف  الطعام  عن  مفتوحًا  إضرابًا  يبدأ  احملروس  مريزا  الشيخ 
سجن جو

البحرين: منع أمني عام وعد رضي املوسوي من مغادرة البالد

البحرين تواصل منع الشيعة من إقامة أكرب صالة جمعة لهم

االستئناف تؤيد حبس إبراهيم شريف سنة

النيابة العامة توجه تهمة التحريض على كراهية النظام إلبراهيم 
شريف

سفرية واشنطن يف جملس األمن: اعتقال نبيل رجب تعسفي 
ويجب اإلفراج عنه فورًا

معاملة  وإساءة  تعذيب  شكوى   14 تلقت  اخلاصة  التحقيق 
واستجوبت 23 شرطيًا متهمًا بالتعذيب يف أكتوبر املاضي

بريطانيا تعّبر عن قلقها من التهم املوجهة إلبراهيم شريف

“صّياد  بصفته  حدود  بال  مراسلون  قائمة  على  البحرين  ملك 
حلرية الصحافة”

النتقاده  أحمد”  “حجي  للمغرد  سنوات   3 السجن  االستئناف: 
احلرب على اليمن

1274 بحرينيا فقط توظفوا يف القطاع اخلاص خالل عام كامل

عن  فقط  شكاوى   7 تلقت  إنها  تقول  االتصاالت  تنظيم  هيئة 
انقطاع اإلنرتنت يف الدراز

من  ممنوعني  نشطاء  إىل  التجمهر  تهمة  توجه  العامة  النيابة 
السفر

خليفة بن سلمان لدى استقباله حممد بن نايف يعرب عن شكره 
للسعودية على “الدعم الالحمدود”

أكادميية  آمر  يلتقي  معارضني  بتعذيب  املتهم  امللك  جنل 
ساندهريست الذي يزور البحرين

إسقاط  مت  معاق  بحريني  طفل  عن  احلليب  متنع  الصحة  وزارة 
جنسية والده
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اخلارجية البحرينية ترفض ما تضمنه تقرير “العفو الدولية”

السجن شهرًا للنائب السابق أسامة التميمي

الوزير البوعينني: البحرين تعاين من منظمات تابعة لألمم املتحدة 
فيها فساد

األعمال  لرجل  بتعويضات  السعودية  العربية  قناة  إلزام  الكويت: 
علي املرتوك إلساءتها له يف فيلم “صندوق فرباير”

نقل احلقوقي البارز نبيل رجب للمستشفى بسبب مشاكل يف 
القلب

كراهية  على  بالتحريض  الصفار  روال  تتهم  البحرينية  السلطات 
النظام

البحرين: االحتاد اخلليجي قد يتم من دون عمان وحددنا “عدونا” 
احلايل هو إيران

اخلارجية  وزير  مبشاركة  ديسمرب   9 يف  ينطلق  املنامة  حوار 
الربيطاين ووزير الدفاع الفرنسي

االستئناف تؤيد حكمًا بالسجن املؤبد بحق املعتقل رضا الغسرة

وزير اخلارجية البحريني يقول أن عالقة بالده مع أمريكا لن تتأثر 
بأي من الظروف

الغاز  وحدة  يف  حريق  اندالع  تؤكد  “بابكو”  البحرين  نفط  شركة 
مبصفاة الشركة

وزارة الداخلية تستدعي ناشطة للتحقيق

فؤاد سيادي أمينا عاما جلمعية وعد

منظمة بريطانية تنتقد اململكة املتحدة لتكتمها امُلشني على 
برامج تدريب الشرطة السعودية والبحرينية

القاضي  على  نعله  ألقى  ملعتقل  عامًا  احلبس  تؤيد  االستئناف 
الظهراين

البحرين تلحق بالسعودية واإلمارات يف مقاطعة قمة خليجية- 
أفريقية تضامنا مع املغرب

النيابة تتهم الصحايف رضي بالتجمهر

مضللة  معلومات  تقدم  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  املؤسسة 
بشأن اختفاء سيد علوي

ملك السعودية يستقبل خليفة بن سلمان يف الرياض

أكرب صالة جمعة  إقامة  الشيعة من  البحرين مستمرة يف منع 
لهم

شاب بحريني يواجه السجن 137 سنة وغرامة مالية تفوق نصف 
مليون دينار

السفارة الربيطانية تعلن إسقاط التهم عن إبراهيم شريف

تأشرية  ألف   80 من  أكرث  أصدرت  البحرين  يف  العراق  سفارة 
دخول لزوار األربعني

يف  مياه  دورة  بتفجري  ملتهم  املؤبد  السجن  تأييد  االستئناف: 
سرتة

احملكمة تقضي بالسجن 3 أشهر على الشيخ عيسى املؤمن

البحرين: املؤبد لـ 6 تزعم السلطات شروعهم يف إحداث تفجري
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السجن 3 سنوات ملتهم بإيواء حمكوم باإلعدام على ذمة قضية 
سياسية

وتقول  عاشوراء  موسم  خالل  انتهاكًا   199 توثق  سالم  منظمة 
إنها األعلى منذ 4 سنوات

اخلليجي  االحتاد  بشأن  تصريحاته  عن  يرتاجع  بحريني  مسئول 
وإمكانية إعالنه من دون عمان

46 منظمة غري حكومية حول العامل تطالب البحرين باإلفراج عن 
فيصل هيات

وعائلته:  املوسوي...  علوي  السيد  املعتقل  من  قصري  اتصال 
يبدو منهكا من التعذيب

احلبس 3 أشهر للصحايف فيصل هيات بسبب تغريدة

بعد 35 يوما من اختطافه: التظلمات تقول إنها التقت سيد علوي 
وتزعم أنه موقوف على ذمة قضية “إرهابية”

قائد اجليش يلتقي قائد قوات درع اجلزيرة

تأجيل حماكمة املعتقل خليل احللواجي للمرة العشرين

أبوديب من دخول  الكويت متنع رئيس جمعية املعلمني مهدي 
أراضيها
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العيد  مبناسبة  احتفااًل  تقيم  واشنطن  يف  البحرين  سفارة 
الوطني يف فندق ميلكه الرئيس املنتخب ترامب

قائد اجليش يلتقي قائد األسطول األمريكي اخلامس ملناقشة 
التنسيق العسكري

 6 باحلبس  حكما  قضائه  بعد  “صمود”  جميد  احلاج  عن  اإلفراج 
أشهر

http://bhmirror.myftp.biz/news/34549.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34663.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34663.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34822.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34822.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34593.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34593.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34702.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34702.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34702.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34553.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34553.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34690.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34690.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34850.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34850.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34614.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34768.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34768.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34525.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34525.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34655.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34655.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34811.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34571.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34720.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34720.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34539.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34539.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34539.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34685.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34843.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34843.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34620.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34620.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34538.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34538.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34538.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34662.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34662.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34817.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34817.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34817.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34591.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34591.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/34721.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/34721.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34555.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34555.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34687.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34687.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34687.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34842.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34842.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34842.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34625.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34625.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34766.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34766.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34517.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34653.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34653.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34803.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34803.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34570.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34708.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34708.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34680.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34830.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34830.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34830.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34606.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34606.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34745.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34516.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34516.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34516.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34652.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34798.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34798.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34568.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34568.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34568.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34705.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34705.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34705.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34548.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34672.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34672.html
http://bahrainmirror.com/news/34831.html
http://bahrainmirror.com/news/34831.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34616.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34616.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34616.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34506.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34631.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34631.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34563.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34707.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34885.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34885.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34541.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34541.html
http://mirror.no-ip.org/news/34670.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34828.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34602.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34733.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34733.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34510.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34510.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34634.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34634.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34634.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34634.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/34791.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34561.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34561.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/download-34703
http://bhmirror.myftp.biz/news/download-34703
http://bhmirror.myftp.biz/news/download-34703
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/34858.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/34858.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34540.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34540.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34540.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34671.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34671.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34812.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34812.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34595.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34595.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34726.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34726.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34938.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34985.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35037.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35037.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34875.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34875.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34910.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34910.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34956.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34956.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35013.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35013.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34866.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34866.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34866.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34915.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34984.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34984.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35020.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35020.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34886.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34907.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34970.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34970.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35009.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35009.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34905.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34905.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34960.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35007.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35007.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34888.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34990.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34990.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35043.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35043.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35043.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34946.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34862.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34862.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34862.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34988.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34988.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35039.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35039.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34939.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/34939.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/35047.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/35047.html
http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/35047.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35051.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35051.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35051.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35051.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35079.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35079.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35059.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35059.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35059.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35045.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35045.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35081.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35081.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35046.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35046.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35046.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35067.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35066.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35065.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35065.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35087.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35087.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35085.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35085.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35102.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35102.html
http://bhmirror.myftp.biz/news/35102.html

