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مبوب
البحرين  190 :تظاهرة
في خمسة أيام
ك��ش��ف��ت جمعية «ال���وف���اق» البحرينية
امل���ع���ارض���ة أن أك���ث���ر م���ن  190ت��ظ��اه��رة
وم����س����ي����رة اح����ت����ج����اج����ي����ة خ�����رج�����ت ف��ي
مختلف مناطق ومحافظات البحرين
في األيام الخمسة املاضية ،إلى جانب
اع���ت���ق���ال زه������اء  25م���واط���ن���ًا ،ب��ي��ن��ه��م 3
أطفال.
وأوض�����ح م��وق��ع ال��ح��رك��ة أن ان��ت��ه��اك��ات
ال����ن����ظ����ام ام������ت ّ
������دت خ���ل���ال ه�������ذه األي�������ام
ال��خ��م��س��ة م��ن��ذ األرب���ع���اء  17إل���ى األح��د
 21ت��م��وز إل��ى ان��ت��ه��اك ح��رم��ات البيوت
وم��داه��م��ت��ه��ا واق��ت��ح��ام��ه��ا ب��ش��ك��ل غير
ق���ان���ون���ي والإن����س����ان����ي ،وف���ي���ه ت��ره��ي��ب
وت�����روي�����ع ل�ل�أه���ال���ي واع�����ت�����داء ع��ل��ي��ه��م،
وب��ل��غ��ت ح��ص��ي��ل��ة امل���داه���م���ات أك��ث��ر من
 98م��داه��م��ة ف���ي م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة وف��ي
مختلف األوقات من دون مراعاة لحرمة
الشهر الفضيل .وجميع تلك املداهمات
حصلت من دون إذن قضائي في أوقات
م���ت���أخ���رة م���ن ال��ل��ي��ل أو ق��ب��ي��ل اإلف���ط���ار
وأثناءه.
وذك������رت ال���ح���رك���ة أن ال��ع��ن��ف ال��رس��م��ي
وال��ت��ص��ع��ي��د األم���ن���ي ب��ل��غ��ا م��داه��م��ا من
خالل ممارسة العقاب الجماعي ألكثر
من  105حاالت عقاب مارستها القوات
ضد األه��ال��ي واآلم��ن�ين عقابًا لهم على
مواقفهم وانتقامًا من خروج تظاهرات
مطالبة بالتحول الديموقراطي وإنهاء
الديكتاتورية.
ك����م����ا ذك��������رت أن ال������ق������وات ال���ح���ك���وم���ي���ة
اس����ت����خ����دم����ت ف�����ي ال����ع����ق����اب وال����ع����ن����ف،
اللذين طاوال اآلمنني ،األسلحة النارية
(ال��������رص��������اص االن������ش������ط������اري) ب���ك���ث���اف���ة
والغازات السامة والخانقة التي ألقتها
ع���ل���ى ال���ب���ي���وت وف�����ي األح����ي����اء امل��ك��ت��ظ��ة

ّ
بتعمد لتسقط أكبر عدد من الجرحى
واملصابني.
وأض���اف���ت ال��ح��رك��ة إن ع���دد اإلص���اب���ات
نتيجة العنف واإلره���اب الرسمي بلغ
أك���ث���ر م���ن  67ح���ال���ة إص���اب���ة مل��واط��ن�ين،
ب��ع��ض��ه��ا ب��ل��ي��غ��ة .ك��م��ا م���ارس���ت ال��ق��وات
التعذيب ضد  4مواطنني.
وقد رصد إطالق ناري على مسجدين،
هما :مسجد اإلمام الباقر في البربورة
(ال��ن��وي��درات) ومسجد اإلم���ام ال��ص��ادق
في سلماباد ،واستهداف مأتم أنصار
ال���ع���ادل���ة ف���ي ال�������دراز ،وم��س��ج��د ال��ش��ي��خ
ح����م����اد ف����ي امل����ق����ش����ع ،وم���س���ج���د اإلم������ام
املجتبى ف��ي السنابس ،وذل���ك بإطالق
ع���ب���وات ال���غ���از امل��س��ي��ل ل���ل���دم���وع ف��ي��ه��ا،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تخريب مسجد الشيخ
فاضل العصفري في البلد القديم.
من جهة أخرى ،أكد عضو حركة تمرد
البحرينية ،حسني يوسف ،أن اململكة
س��ت��ش��ه��د ان���ط�ل�اق���ة ج����دي����دة وم���ع���ادل���ة
ج���دي���دة ب��داي��ت��ه��ا س��ت��ك��ون ف���ي  14آب
ونهايتها ستكون ف��ي ال��دس��ت��ور ال��ذي
س��ي��ك��ت��ب��ه ال���ب���ح���ري���ن���ي���ون ،ع���ب���ر ح��ش��د
ال��ج��م��اه��ي��ر ل��ل��ي��وم امل����وع����ود الن��ط�لاق��ة
ح��رك��ة ت���م���رد ،ول���ن ت��ك��ون األوض�����اع ما
بعد هذه االنطالقة تشبه ما قبلها.
وأش���������ار ي����وس����ف ف�����ي ح�������وار م�����ع ق���ن���اة
«العالم» اإليرانية إلى أن «حركة تمرد
يمكن أن تستمع الى عبارة واحدة فقط
ت���أت���ي م���ن ال��س��ل��ط��ة وه����ي االس��ت��ج��اب��ة
الفورية واإلذعان الكامل ملطالب شعب
البحرين وتحقيق إرادت����ه .وغ��ي��ر ذل��ك،
فإن نشطاء الحركة يستعدون للحشد
الجماهيري وانتظار اللحظة الكبرى».
(األخبار)

تركيا

«مخربي االقتصاد»
إردوغان ينتقد ّ
وكيليتشدار يهاجمه
ال ي����زال رئ��ي��س ال������وزراء ال��ت��رك��ي رج��ب
طيب إردوغ���ان ،يعيش هاجس أحداث
ت���ق���س���ي���م ،ال�����ت�����ي ع ّ����م����ق����ت ال������ش������رخ ب�ين
ح��ك��وم��ت��ه وال����ق����اع����دة ال��ش��ع��ب��ي��ة ف��ب��ات
خائفًا على االق��ت��ص��اد ف��ي بلد يعتمد
بالدرجة األول��ى على السياحة ،بينما
ّ
يتهم بترويع وسائل االع�لام املحلية،
بعد فصل عشرات الصحافيني األتراك
من عملهم بسبب تغطية االحتجاجات
امل��ن��اه��ض��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة م��ن��ذ ن��ه��اي��ة أي���ار
امل����اض����ي.وف����ي آخ�����ر ت���ص���ري���ح���ات���ه ،ق���ال
إردوغان أول من أمس «إن من يحاولون
ح���ل خ�لاف��ه��م م���ع ال��ح��ك��وم��ة ع���ن ط��ري��ق
تدمير االق��ت��ص��اد التركي ال يختلفون
أب������دًا ع���م���ن ي����ح����اول ث���ق���ب ق�����اع س��ف��ي��ن��ة
تحمل على متنها  76مليون شخص».
وأض�������اف ،خ��ل�ال م��ش��ارك��ت��ه ف���ي م��أدب��ة
إف�����ط�����ار أق����ام����ه����ا ات�����ح�����اد ال��ص��ن��اع��ي�ين
والحرفيني األت���راك ،أن م��ن ال يملك أي
ارت��ب��اط بشعبه ،وال يحظى باالحترام
ف�������ي االن������ت������خ������اب������ات ،ول������ي������س ل�������ه أم�����ل
بالوصول إلى الحكم ،يدعو إلى تدمير
ً
مشددا على أن تركيا بلد كبير لن
بلده،
ينحنى أم��ام تلك «امل��ح��اوالت ال��ق��ذرة»،
حسبما نقلت وكالة أنباء األناضول.
وبينّ أن األح��داث واالحتجاجات ،التي
ش��ه��دت��ه��ا ب��ع��ض امل�����دن ال��ت��رك��ي��ة ،وف��ي
طليعتها إس��ط��ن��ب��ول وأن���ق���رة ،ألحقت
خ��س��ائ��ر ك��ب��ي��رة ب���أرب���اب امل��ه��ن ،م��ش��ي ً��را
إل����ى أن امل���ح�ل�ات ال��ت��ج��اري��ة ف���ى بعض
الشوارع تعرضت لهجمات ونهب ،بل
ُ
ُ
إن أصحابها استهدفوا وهددوا.
وأف������اد ب����أن «ال��ص��ن��اع��ي�ين وال��ح��رف��ي�ين
أدرك�����������������وا أن ت�����رك�����ي�����ا واق�����ت�����ص�����اده�����ا
واس������ت������ق������راره������ا وج��������و األم������������ان ف��ي��ه��ا
ُ
استهدفت في األح��داث واالحتجاجات
ف����ي اآلون�������ة األخ�����ي�����رة ،ول����ه����ذا ات���خ���ذوا
م��وق��ف��ًا واض���ح���ًا وراف����ض����ًا ل��ل�أح����داث»،

��ن تتغاضى عمن
م��ؤك��دًا أن الحكومة ل ّ
أل���ح���ق ال���ض���رر ب��ال��ص��ن��اع وال��ح��رف��ي�ين
والتجار.
وت���ط���رق رئ���ي���س ال��������وزراء ال���ت���رك���ي إل��ى
عملية السالم الداخلية ،الرامية إلى حل
مشكلة ال��ص��راع التاريخي م��ع األك���راد
ف��ي ت��رك��ي��ا ،ف��أك��د أن «ح��م��اي��ة العملية،
والتقدم بها ،وجعلها دائمة هو واجب
ي��ق��ع ع��ل��ى ع���ات���ق ال��ج��م��ي��ع» ،الف���ت���ًا إل��ى
أهمية ّ
تحمل كل فرد من الشعب ،وعلى
األخص أرباب املهن ،املسؤولية ،وليس
الحكومة وقوات األمن فقط.
وغداة إعالن اتحاد الصحافيني ُاالتراك
صلوا
أن 72
صحافيًا على األق��ل إم��ا ف ِ
ُ
م��ن عملهم أو أج ِ���ب���روا ع��ل��ى الحصول
على عطلة أو استقالوا ف��ي األسابيع
الستة املاضية منذ بداية االضطرابات،
هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري
امل����ع����ارض ك���م���ال ك��ي��ل��ي��ت��ش��دار أوغ���ل���و،
ً
رئ����ي����س ال�����������وزراء ال����ت����رك����ي ،م���ت���س���ائ�ل�ا:
«مل�������اذا ت��س��م��ح ب���رح���ي���ل ال��ص��ح��اف��ي�ين؟
مل��اذا تجبرهم على الرحيل؟ هل ألنهم
يكتبون مقاالت ال تعجب رؤساءهم».
وق����ال ال��زع��ي��م امل���ع���ارض «إن���ن���ا ن��واج��ه
اآلن فترة جديدة تخضع فيها وسائل
اإلع��ل��ام ل��س��ي��ط��رة ال��ح��ك��وم��ة وال��ش��رط��ة
ويتلقى معظم رؤس��اء وسائل اإلع�لام
أوام����ر م��ن ال��س��ل��ط��ات ال��س��ي��اس��ي��ة .فترة
تنشر فيها التقارير الصحافية التي
توافق عليها السلطات السياسية ،أما
ُ
ت��ل��ك ال��ت��ي ال ت��واف��ق عليها ف��ت��م��ن��ع من
النشر».
وك���ان كيليتشدار أوغ��ل��و ،يتحدث الى
الصحافيني في العاصمة أنقرة إلطالق
ت���ق���ري���ر أع������ده ح���زب���ه ع����ن ال��ص��ح��اف��ي�ين
ال��س��ج��ن��اء ف���ي ت��رك��ي��ا .ووف���ق���ًا للتقرير
يوجد  64صحافيًا في السجون اآلن.
(األخبار ،رويترز)

◄ وفيات ►
زوجة الفقيد :سامية افرام البستاني
ول�����داه :أس���د وزوج���ت���ه إل��ي��زاب��ي��ت ج��وري��ك
وعائلتهما
باسل وزوجته هلن جبرا وعائلتهما
اب����ن����ت����ه :إل����ي����س����ار زوج���������ة إي�����ل�����ي دم����ي����ان
وعائلتهما
أوالد ع�����م�����ه امل���������رح���������وم رش������ي������د ش��ل��اال
وعائالتهم
أوالد ع����م����ه امل�������رح�������وم ي�����وس�����ف ش��ل�اال
وعائالتهم
أوالد خ���ال���ه امل����رح����وم ال���دك���ت���ور ح��س��ي��ب
ّ
مسلم وعائالتهم
خ���ال���ت���ه :ن���ه���ى أرم����ل����ة إب���راه���ي���م امل��ع��ل��وف
وأوالدها وعائالتهم (في املهجر)
أوالد خ��ال��ت��ه امل���رح���وم���ة م�����اري ع��ي��ران��ي
وأوالدهم وعائالتهم
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
جورج أسد شالال
الراقد على رجاء القيامة نهار األربعاء 24
تموز .2013
ي��ح��ت��ف��ل ب��ال��ص�لاة ل���راح���ة ن��ف��س��ه ال��س��اع��ة
ال���راب���ع���ة وال��ن��ص��ف م���ن ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم
ال��خ��م��ي��س  25ت���م���وز  2013ف����ي ك��ن��ي��س��ة
الصعود _ الضبيه.
تقبل التعازي اليوم الخميس قبل الدفن
وبعده وغدًا الجمعة  26تموز في صالون
ك��ن��ي��س��ة ال���ص���ع���ود ال��ض��ب��ي��ه م���ن ال��س��اع��ة
ً
مساء.
العاشرة صباحًا لغاية السابعة
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
محمود خليل مرعي
ال�����ذي ي�����وارى ف���ي ث����رى ج��ب��ان��ة ال��ح��ص�ين
اليوم الخميس  25تموز الساعة الرابعة
بعد الظهر.
تقبل ال��ت��ع��ازي قبل ال��دف��ن وب��ع��ده ف��ي 25
و 26و 27تموز في منزله _ الحصني.
وف���ي  29و 30ت��م��وز م��ن ال��س��اع��ة الثالثة
حتى السابعة م��س ً
��اء ف��ي منزله ف��ي بئر
العبد.
للفقيد الرحمة.

في
املكتبات

انتقل إلى رحمته تعالى
غالب بطرس اليحشوشي
زوجته :شارلوت جورج عيد
اب��ن��ه :ال��دك��ت��ور ج���ورج وعائلته (مساعد
رئيس جامعة ال��روح القدس _ الكسليك
ومدير معهد العلوم السياسية)
ب�����ن�����ات�����ه :غ����������ادة زوج����������ة م����ي����ش����ال زي��������ادة
وعائلتهما
ج�����وس�����ل��ي��ن زوج�����������ة إي������ل������ي أب���������ي ص����اب����ر
وعائلتهما
لينا زوجة عبدو بو ناضر وعائلتهما
تقبل التعازي اليوم الخميس  25الجاري
ف�����ي ص�����ال�����ون ك���ن���ي���س���ة م�������ار ج�����رج�����س _
الدكوانة من الساعة الثانية بعد الظهر
ً
مساء.
حتى الثامنة

قـداس وجـنـاز
ملناسبة مرور أربعني يومًا على وفاة
املأسوف عليها املرحومة
راشيل يعقوبيان
والدة بوال يعقوبيان زوجة موفق حرب،
وروزيت زوجة طوني كرم
شقيقة اسطفان زخيا وسلمى مشرف
يقام قداس وجناز لراحة نفسها
اليوم الخميس الواقع فيه  25تموز 2013
الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر
في كنيسة مار نيشان لألرمن األرثوذكس،
زقاق البالط قرب السرايا الحكومية
عائلة الفقيدة وأنسباؤها
ي����دع����ون األه������ل واألص�����دق�����اء مل��ش��ارك��ت��ه��م
الصالة

ذكرى أسبوع
ت��ص��ادف ال��ي��وم الخميس ال��واق��ع فيه 25
تموز  2013ذكرى مرور أسبوع على وفاة
فقيدتنا الغالية
املرحومة نجاة خضر سليم
(نجوى سلطان)
أرملة املرحوم الحاج محمد خير سلطان
ولدها :علي سلطان
صهراها :علي زعرور وحسن قبيسي.
ت��ت��ل��ى ب��امل��ن��اس��ب��ة آي م��ن ال��ذك��ر الحكيم،
ويقام مجلس ع��زاء عن روحها الطاهرة
م��ن الساعة الثالثة ال��ى الخامسة عصرًا
ف���ي م��ج��م��ع اإلم�����ام م��ح��م��د م��ه��دي شمس
الدين ،شاتيال.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس���ف���ون :آل س��ل��ي��م ،آل س��ل��ط��ان وع��م��وم
أهالي املنت الساحلي

ذكرى أربعين

خط
أحمر

ت���ص���ادف غ����دًا ال��ج��م��ع��ة  26ت���م���وز ذك���رى
م�����رور أرب���ع�ي�ن ي���وم���ًا ع��ل��ى وف�����اة ف��ق��ي��دن��ا
الغالي املرحوم
الحاج أديب محمد حسن كاظم عز الدين
أش���ق���اؤه ال���ح���اج ص��ل�اح وال���ح���اج ع��ث��م��ان
والحاج أكرم ويحيى واملرحومان الحاج
سليمان وبالل
للمناسبة تتلى ع��ن روح���ه ال��ط��اه��رة آي
من الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني
ال��س��اع��ة ال��خ��ام��س��ة ع��ص��رًا ف��ي ب��ل��دت��ه دي��ر
قانون _ النهر.
اآلسفون آل عز الدين ورض��ا والحسيني
وعموم أهالي دير قانون _ النهر.

العالم 25

◄ مبوب ►

مفقود
ف���ق���دت إق���ام���ة ب���اس���م ج����ان ب���ي���ار اب��راه��ي��م
تڤنان من التابعية النيجر ال��رج��اء ممن
يجدها االتصال على الرقم 03/413951
ف����ق����دت م��ح��ف��ظ��ة ن����ق����ود ب���داخ���ل���ه���ا إق���ام���ة
ل��ب��ن��ان��ي��ة ب���اس���م رم�����زي ت��وف��ي��ق ش��ك��وري
طيارة عراقي الجنسية ،وإقامة لبنانية
ب��اس��م س���راب صبحي فتح ال��ل��ه ه��ن��ودي،
عراقية الجنسية.
الرجاء ممن يجدها االتصال على الرقم
70/184125

مطلوب
An Interior Design co is seeking:
- An Interior Designer
- Sales Furniture
Please send CV: info@selective-designs.net

◄ إعالنات رسمية ►
اعالن
بيع باملزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ
عاليه
ب��امل��ع��ام��ل��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة رق����م  2013/38ـ ـ ـ
استنابة
طالب التنفيذ :رامي ابو انطون
امل��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه��م :ورث����ة س��ل��وى اب���و ان��ط��ون
وهم :نبيه ونزيه ورفيق وميراي موريس
الفغالي
السند التنفيذي :استنابة دائ���رة تنفيذ
بعبدا  2012/2077بيع العقار  241بليبل
ل��ع��دم ق��اب��ل��ي��ت��ه ل��ل��ق��س��م��ة ال��ع��ي��ن��ي��ة بمبلغ
/153040/د.أ .بموجب القرار 2012/262
الصادر عن املحكمة االبتدائية في جبل
لبنان القاضي بإزالة الشيوع في العقار
 241بليبل عن طريق بيعه باملزاد العلني.
تاريخ قرار الحجز2011/8/18 :
تاريخ محضر الوصف2013/4/16 :
ت�������اري�������خ ت����س����ج����ي����ل����ه ع�����ل�����ى ال����ص����ح����ي����ف����ة:
2013/4/21
تاريخ وضع دفتر الشروط2013/5/21 :
العقار املطروح :العقار  241بليبل عبارة
عن قطعة ارض بعل تحتوي على اشجار
م��ث��م��رة م��ن حمضيات وج��ن��ارك وال��ع��ق��ار
مهمل تكسوه االعشاب البرية وان ارضه
ص��ال��ح��ة ل��ل��زراع��ة ،ي��ق��ع ف��ي وس���ط ال��ب��ل��دة
تصله ع��ب��ر ط��ري��ق ت��راب��ي��ة ضيقة تتصل
بالطريق الداخلية للبلدة.
ح����دود ال���ع���ق���ار :غ��رب��ًا ال��ع��ق��ار  242ش��رق��ًا
ً
ط��ري��ق داخ��ل��ي ت��راب��ي ش��م��اال م��ج��رى م��اء
شتوي جنوبًا العقار 240
مساحته 1913 :م.م.
بدل الطرح/153040/ :د.أ.
م����وع����د وم����ك����ان امل������زاي������دة :ي�����وم ال���ث�ل�اث���اء
 2013/9/17ال��س��اع��ة  12ظ��ه��رًا ف��ي قاعة
محكمة عاليه.
شروط البيع :على الراغب بالشراء اتخاذ
محل اق��ام��ة ل��ه ضمن نطاق دائ���رة تنفيذ
ع��ال��ي��ه وع��ل��ي��ه ت���أم�ي�ن ب����دل ق��ي��م��ة ال��ط��رح
بموجب شك مصرفي باسم رئيس دائرة
تنفيذ عاليه واالطالع على بيان املساحة
واالفادة العقارية وعليه خالل ثالثة ايام
التالية لالحالة اي��داع كامل الثمن تحت
طائلة اعادة املزايدة حكمًا بزيادة العشر
ع��ل��ى ع��ه��دة امل��زاي��د ال���ذي يضمن النقص
وال ي��س��ت��ف��ي��د م���ن ال����زي����ادة وع��ل��ي��ه خ�لال
عشرين يومًا تسديد الثمن ورسم الداللة
 %5ورسم التسجيل.
مأمور تنفيذ عاليه
حسام أبو حسن

