التقرير االسبوعي
بعض أخبار البحرين

رقم التقرير ()298
من يوم السبت 2018/4/20م
إلى يوم الجمعة 2018/4/26م
تجد هذا التقرير وأخبار البحرين بشكل دائم على موقع (ملتقى الشيعة األسترالي):
https://shia.com.au/asgp_forum.php?action=view&id=10225
• قناة اللؤلؤة :النظام يواصل منع إقامة أكبر صالة جمعة للمواطنين الشيعة في الدراز
[لألسبوع  155على التوالي]:
..https://www.youtube.com/watch?v=5M6DFWU8n1w

ي
• قناة اللؤلؤة :ما هو برنامج "منظمة أمريكيون" إللغاء اإلشعار األحمر الصادر عن
اإلنتربول؟..https://www.youtube.com/watch?v=_ZQX0fvyyLE :
• إذاعة نداء البحرين :هل فر الوفد الصهيوني من البحرين؟:
..http://nedaalbahrain.com/bahrain-i21904
• مرآة البحرين تستعرض في تقارير :حصر االستفادة من مزايا في مطورين عقاريين
معينين ..فتش عن الهوامير يا عسومي:
..https://bahrainmirror.com/news/53664.html

• قناة اللؤلؤة :في  17أبريل ..ذكرى هدم مسجد البريغي ومعه  400عام من تاريخ
البحرين..https://www.youtube.com/watch?v=orFkihxzt6c :

• قناة اللؤلؤة :رغم بروباغندا التسويق ..النفط الصخري في البحرين خارج اهتمام
واشنطن..https://www.youtube.com/watch?v=DHHNgsCpG-E :
• قناة اللؤلؤة للبحرانيين :استعدوا لقانون جديد يطبخ ..بشماعة السلم األهلي:
..https://www.youtube.com/watch?v=BR3jnUnL6Rc
• البحرين اليوم :القوات البريطانية تدرب الحراس الشخصيين للديكتاتور البحريني:
..https://bahrainmirror.com/news/53671.html
• قناة اللؤلؤة في استعراضها لحال السجناء بالسجون الخليفية الظالمة تنقل عن معتقل
في البحرين :مرض الجرب ينتشر بين المحكومين من صغار السن:
..https://www.youtube.com/watch?v=7yxsGUJqAdE
• مرآة البحرين في تقارير :هل انتهى عصر اإلخوان المسلمين في البحرين؟:
..https://bahrainmirror.com/news/53679.html

• قناة اللؤلؤة :ملك البحرين يحاضر بالحريات الدينية ..و 5تقارير دولية مرتقبة تفضح
زيف ادعاءاته..https://www.youtube.com/watch?v=CqpEoeP83cU :
• شفقنا العربي :مسؤول إسرائيلي يؤكد :وفد الخارجية اإلسرائيلية زار البحرين
وشارك في المؤتمر..https://ar.shafaqna.com/fn/308855/ :
• قناة اللؤلؤة :خدعة إلغاء زيارة الوفد الصهيوني إلى البحرين ..من تلفيق من؟:
..https://www.youtube.com/watch?v=ZdXi0mEgTGc
• مرآة البحرين في تقارير :في مؤتمر ريادة التطبيع :اتلم (الوضيع) على (خاين)
الرجا..https://bahrainmirror.com/news/53680.html :
• قناة اللؤلؤة :فضيحة في البحرين ..وزارة الخارجية تستقبل اسرائليين ونخب التطبيع
على نفقة الشعب..https://www.youtube.com/watch?v=1aIAe4x-5TA :
• البحرين اليوم السلطات الخليفية تالحق اإلخوان بعد أن استخدمتهم  8سنوات سنوات
لضرب الشيعة..https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=110451 :

• قناة اللؤلؤة :عام على رحلة إقصاء المعارضين ..فشل سياسي بتصديق ملكي:
.. https://www.youtube.com/watch?v=RBUXX1R7Cb0
• مرآة البحرين في تقارير :ردا على فضيحة سقوط األسقف في مدارس البحرين..
وزارة التربية :جاري "التنسيق" مع الجهات المختصة!:
..https://bahrainmirror.com/news/53685.html
• تيار الوفاء :انفوغرافك وانتصرت المقاومة:
..https://www.al-wafa.co/21030/
• قناة اللؤلؤة :هدم  11مسجدا ً في النويدرات ..وصمة عار تالحق النظام منذ سنوات:
..https://www.youtube.com/watch?v=USWb1WWb63o
• إذاعة نداء البحرين :جريمة هدم المساجد ،مشروع رسمي لالضطهاد الطائفي:
..http://nedaalbahrain.com/bahrain-i21918
• قناة اللؤلؤة :راشد بن عبدهللا 45 ..عاما من التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة:
..https://www.youtube.com/watch?v=888VfYf_nMQ

• إئتالف شباب ثورة  14فبراير :مرتزقة العدو الخليفي تعتقل مجموعة من الشبان في
بلدة سماهيج فجر اليوم استمرارا ً في حملة اإلرهاب الخليفية الممنهجة..
• قناة اللؤلؤة :ما الخدمة التي قدمها اإلسرائليون للنظام في البحرين؟:
..https://www.youtube.com/watch?v=TWliLa-XWzQ
• صوت البحرين :تيار العمل اإلسالمي :مالحظات على الحكم الصادر فيما عُرف بقضية
حزب هللا..https://www.vob.org/?p=3440 :
• قناة اللؤلؤة :وزير داخلية البحرين يهندس القمع والتهميش ..ال مكان للمطالب
المحقة..https://www.youtube.com/watch?v=ebaFX4ipSlw :
• البحرين اليوم :المعتقل علي حبيب الشهركاني :نقلوني لملنى العزل في زنزانة ضيقة
ومليئة بالحشرات..https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=110475 :
• قناة اللؤلؤة :التغريد في البحرين ممنوع ..حتى على المقربين من السلطات:
..https://www.youtube.com/watch?v=kQeeGNqxMhc
• إذاعة نداء البحرين :صدور أكبر حكم بإسقاط الجنسية في البحرين:
..http://nedaalbahrain.com/bahrain-i21974

• قناة اللؤلؤة :فضائح التطبيع تتوالى ..مراسل يديعوت أحرنوت يصول ويجول في
البحرين..https://www.youtube.com/watch?v=yLs4HOaf0_Y :
• تيار الوفاء :رصد الوفاء تسجل  25فعالية وأحكام بالسجن على  139مواطن في
األسبوع الثالث من أبريل..https://www.al-wafa.co/21036/ :
• قناة اللؤلؤة :في أكبر تشكيك بنزاهة القضاء ..ملك البحرين يثبت جنسية 551
مواطن من أصل  985أسقطت جنسياتهم:
..https://www.youtube.com/watch?v=0qb_a_g1oUg
• قناة اللؤلؤة :فقط في البحرين ..النواب والوزراء يخافون من تغريدة على تويتر:
..https://www.youtube.com/watch?v=CZaKu0xOrmE
• مرآة البحرين :مراسلون بال حدود تضع البحرين في المرتبة  167لحرية الصحافة
وتقول إن القمع متواصل ال ينقطع:
..https://bahrainmirror.com/news/53686.html

• قناة اللؤلؤة :جرب ومعركة أمعاء خاوية في سجني جو والحوض الجاف ..ما الذي
يحصل؟..https://www.youtube.com/watch?v=6kFdObzLlUM :
• صوت البحرين دعوة لحركة أحرار البحرين اإلسالمية :لتتماسك مواقف الشعب كله
ضد الخيانة الخليفية المنكرة..https://www.vob.org/?p=3449 :
• قناة اللؤلؤة :سكاي نيوز تطرد محمد العرب ..وحكومة البحرين تستبسل في الدفاع
عنه..https://www.youtube.com/watch?v=g8ZqctJoIMU :
• مرآة البحرين في رأي لـ (بوكشمة) :القراصنة إذا باقوا سفينة أحرقوها:
..https://bahrainmirror.com/news/53707.html
• قناة اللؤلؤة :ما هي أسباب عودة الحديث عن العقوبات البديلة في البحرين؟:
..https://www.youtube.com/watch?v=9T81O83bHAY
• تيار الوفاء :حفل تأبيني للشهيد عبدالكريم فخراوي ،ودار الوفاء تصدر كتاب "فخر
الشهداء"..https://www.al-wafa.co/21019/ :
• قناة اللؤلؤة :قضية علي الشويخ أمام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان:
..https://www.youtube.com/watch?v=HlgRL33TERs
• شبكة رصد المداهمات :إحصائية األسبوع الثالث من شهر أبريل :2019
..https://t.me/Rsdbh/39347
• قناة اللؤلؤة :معتقالت الرأي في البحرين ينتظرن الحرية أو العقوبات البديلة ..فمتى
يحين دورهن؟..https://www.youtube.com/watch?v=RwnIm8hBHp0 :
• مرآة البحرين في تقارير :غضب وزير الديوان من االعتراض على تملك نجله أرض
عراد سبب استدعاء مغردين والتحقيق معهم:
..https://bahrainmirror.com/news/53708.html

وغيه من الشعوب المظلومة بالخالص والفرج
نأمل الدعاء للشعب البحراني ر
اللهم عجل لوليك الفرج
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اللهم العن الجبت والطاغوت
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ي
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