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إعالنات
◄ وفيات ►

تحليل إخباري

خيار تركيا الصعب« :أس  »400أم «أف »35؟
إسطنبول ــــ حسني محلي
بعد يوم من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب
صواريخ
إردوغان ،الخميس املاضي ،بأن «موضوع
ّ
أس  400قد حسم واإلج ــراءات مستمرة لتسلمها
في موعدها» ،فوجئ الجميع بتصريحات سيرغي
تـشـيـمــزوف ،رئ ـيــس الـشــركــة الــروس ـيــة ال ـتــي تقوم
بتصنيع «أس  ،»400إذ قــال إن «عمليات تسليم
منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية إلى
تركيا ستبدأ خــال شـهــريــن» ،مــن دون أن ّ
يحدد
ّ
املــوعــد بــدقــة .وأش ــار تـشـيـمـ ّـزوف إل ــى االنـتـهــاء من
تــدريــب الـطــواقــم التركية املكلفة بنصب وتشغيل
«أس  ،»400وقال« :لقد ّ
سدد الجانب التركي الدفعة
األولــى من قيمة الصواريخ ،ونحن بــدورنــا انتهينا
من تصنيع كل املعدات الالزمة للصواريخ» .وجاءت
أقــوال تشيمزوف لتشير إلى أزمــة جدية بني أنقرة
وواش ـن ـط ــن ف ــي م ــوض ــوع «أس  ،»400ح ـيــث أبـلــغ
وزيــر الدفاع األميركي بالوكالة ،باتريك شاناهان،
نظيره التركي ،خلوصي آكار ،إلغاء برنامج التدريب
للطيارين األتــراك األربعة ،وأنــه سيطلب منهم ومن
طــواقــم الـصـيــانــة وفـيـهــا  42مــن الـعـســاكــر األت ــراك،
مغادرة القاعدة نهاية تموز /يوليو املقبل.
ق ــرار واشـنـطــن يـعـ ّـد تـحـ ّـديــا جـ ّـديــا سـيــواجــه أنقرة
ال ـتــي سـتـشـتــري  100طــائــرة «أف  »35بـقـيـمــة 9
مليارات دوالر ،على أن يلحق بذلك قرارها شراء
صــواريــخ «بــاتــريــوت» األمـيــركـيــة فــي حــال االتـفــاق
على الـسـعــر .ثـ ّـمــة عـشــرات مــن التصريحات التي
أدل ــى بـهــا إردوغـ ـ ــان وامل ـس ــؤول ــون األتـ ـ ــراك ،خــال
األشهر القليلة املاضية ،أكدوا فيها إصرارهم على
شراء «أس  .»400في مقابل ذلك ،يبدو أن واشنطن
لن تتراجع عن قــرار الـ ّ
ـرد على املوقف التركي في
ّ
حال تسلم أنقرة الصواريخ ونصبها في املناطق
الـجـنــوبـيــة الـقــريـبــة م ــن س ــوري ــا ،ف ـهــذا يـعـنــي أنـهــا

سـتـكــون قــريـبــة م ــن إس ــرائ ـي ــل ،وبــال ـتــالــي قـبــرص
ّ
توترًا ّ
جديًا بسبب
التي تشهد عالقاتها مع أنقرة
عمليات التنقيب التي تقوم بها السفن التركية في
املياه اإلقليمية لجمهورية قبرص ،التي ال تعترف
بـهــا تــرك ـيــا ،فـيـمــا تـسـيـطــر األخ ـي ــرة عـلــى الشطر
الـشـمــالــي مــن الـجــزيــرة املـسـ ّـمــاة جـمـهــوريــة شمال
قبرص التركية .وكان إردوغان قد ّ
هد ّد القبارصة
ال ـي ــون ــان ـي ــن ،وقـ ـ ــال ع ـن ـهــم إنـ ـه ــم «ي ــوقـ ـع ــون عـلــى
اتفاقيات مع شركات أميركية وهــو ما ال تعترف
به تركيا أبدًا» .وأصدرت وزارة الخارجية التركية،
بدورها ،بيانًا هـ ّـددت فيه بالتدخل لحماية حقوق
ّ
سيتحولون إلى
القبارصة األتراك ،الذين يبدو أنهم
ورقــة جديدة في املساومات ،بل وربما الصفقات
املحتملة حتى نهاية تموز /يوليو ،وهو موعد طرد
الطيارين األتــراك من الــواليــات املتحدة ،أي قبل أو
بعد أيام من وصول صواريخ «أس  »400الروسية
إلى تركيا ،بحسب كالم تشيمزوف.
وجــاءت أقــوال مساعد وكيل الخارجية األميركي،
ماثيو باملر ،أمــس ،لتعكس مــدى ّ
جدية التهديدات
التركية في موضوع قبرص ،إذ ناشد تركيا «وقف
عمليات التنقيب قرب قبرص» ،وقــال إن «قبرص
ح ـل ـيــف اس ـتــرات ـي ـجــي ألم ـي ــرك ــا ال ـت ــي ت ــول ــي شــرق
ّ
املتوسط ّ
أهمية كبيرة ،وألميركا  10سفن
األبيض
حربية و 130طائرة مقاتلة في املنطقة» .في الوقت
ذاتـ ــه ،ي ـعــرف الـجـمـيــع أن لـبــريـطــانـيــا قــاعــدتــن في
الجزيرة التي ّ
طورت أخيرًا عالقاتها العسكرية مع
إسرائيل ،الجهة الوحيدة التي تملك طــائــرات «أف
 »35التي تستطيع «أس  »400إسقاطها.
ومع استمرار الرهان على املساومات التركية مع
واش ـن ـطــن وم ــوس ـك ــو ،ح ـيــث س ـي ـشــارك إردوغـ ــان
فــي  28الـشـهــر ال ـجــاري فــي قـ ّـمــة «الـعـشــريــن» في
ً
الـيــابــان ،يــدرك الجميع أنــه ليس سهال على أنقرة
ّ
أن تــوتــر عالقاتها مــع واشنطن بــاسـتـمــرار ،طاملا

أنها تدعم «وحــدات الحماية الكردية» في سوريا،
ّ
وتطور عالقاتها مع السعودية واإلمارات ومصر،
ّ
أع ــداء إردوغـ ــان ال ــذي ي ـهــدده األمـيــركـيــون بــإعــان
«اإلخوان» تنظيمًا إرهابيًا ،كما ّ
يهددون تركيا في
ّ
تستمر أنـقــرة فــي عالقاتها
مــوضــوع إي ــران الـتــي
معها رغــم ق ــرارات املقاطعة األميركية .يأتي ذلك
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ب ــدأ ف ـيــه ك ـث ـي ــرون ف ــي ال ــوالي ــات
ّ
واشنطن
املـتـحــدة الـحــديــث عــن تــوتــر محتمل بــن
ّ
وأنقرة ،بعد انتخابات  23حزيران /يونيو املحلية
في إسطنبول ،وخصوصًا إذا خسرها إردوغــان
مع استمرار األزمة املالية الخطيرة التي ال يمكنه أن
يعالجها إال بالدعم األميركي ،إن كان عبر صندوق
النقد الدولي أو البنك الدولي أو املؤسسات املالية
األمـيــركـيــة والـعــاملـيــة الـتــي تنتظر إش ــارة الــرئـيــس
دونالد ترامب ،الذي يبدو واضحًا أنه يملك العديد
من األوراق في حربه النفسية ضد الرئيس التركي.
فقد اضطر األخير في  12تشرين األول /أكتوبر
املاضي ،بعد اتصال هاتفي من ترامب ،إلى إخالء
سبيل القس األميركي أندرو برونسون ،الذي كان
ً
معتقال منذ تموز /يوليو  2016بتهمة التجسس
واإلرهاب (املقصود به العالقة مع الداعية فتح الله
غــولــن) .وكــان تــرامــب ،فــي تغريدته على «تويتر»،
قــد ه ـ ّـدد بـفــرض عـقــوبــات اقـتـصــاديــة كـبـيــرة ضـ ّـد
تركيا في حــال رفضها إخــاء سبيل برونسون،
علمًا بأنه سبق إلردوغــان أن قال إنه سيبقى في
الـسـجــن طــاملــا هــو فــي الـسـلـطــة .وش ـهــدت عــاقــات
إردوغان حالة مماثلة في  29أيار /مايو
ترامب مع
ُ
امل ــاض ــي ،عـنــدمــا أخ ـلــي سـبـيــل امل ــواط ــن األمـيــركــي
ال ـتــركــي س ــارك ــان كــول ـكــا ،ال ــذي ك ــان ف ــي السجن
بتهمة الـعــاقــة بـفـتــح ال ـلــه غــولــن ،وه ــي مــن أخطر
التهم التي ّ
يتعرض لها أي شخص في تركيا.
ويبقى الــرهــان على عامل الــزمــن بالنسبة إلــى كل
األطــراف ،وخصوصًا الرئيسني ترامب وإردوغــان،

ألن الجميع يرى أن املنطقة خالل الشهرين املقبلني ـ ـ
أي حتى نهاية تموز /يوليو ـ ـ ستشهد ّ
تطورات مثيرة
بانعكاساتها على العالقات التركية ـ ـ األميركية،
الـتــي ستواجه االمـتـحــان األخـطــر فــي تاريخها ،ما
سيضع الطرفني وجهًا لوجه أمــام قــرارات حاسمة
ً
سـتـحـ ّـدد مصير ه ــذه الـعــاقــات ومستقبلها أوال،
وتــالـيــا مصير إردوغ ـ ــان ومستقبله ،ال ــذي يعرف
ً
الجميع أن بـقــاءه فــي السلطة لــن يـكــون سـهــا أبـدًا
في حال الغضب األميركي ،الذي طاملا أطاح زعماء
سابقني بمن فيهم رئـيــس ال ــوزراء األسـبــق عدنان
مندرس (أطاحه العسكر ،على الرغم من أنه خالل
حكمه لتركيا ،للفترة بني عامي  1950و ،1960خدم
كل املشاريع األميركية ،تركيًا وإقليمًا ،ولــم يفعل
األميركيون أي شيء ملنع العسكر من إعدامه).
ك ــل ذل ــك م ــن دون أن يـهـمــل الـبـعــض ال ـحــديــث عن
سيناريوات أخرى ّ
تحدد مسار تركيا ومصيرها
ومستقبلها بعيدًا من الفلك األميركي ،بالتنسيق
والتعاون مع العدو التقليدي والتاريخي قيصريًا
وســوف ـيــات ـيــا وش ـيــوع ـيــا :مــوس ـكــو ،ب ـعــدمــا أثـبـتــت
السنوات األخيرة إمكانيات مثل هذا االحتمال ملا
للعالقات التركية ـ ـ الــروسـيــة مــن أبـعــاد تكتيكية
واس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ـهـ ّـمــة ج ـ ـ ّـدًا ف ــي ج ـم ـيــع امل ـج ــاالت
الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة واالق ـت ـصــاديــة والـعـسـكــريــة.
ف ـتــرك ـيــا ت ـس ـت ــورد  ٪ 60م ــن اح ـت ـيــاجــات ـهــا مــن
ال ـغــاز مــن روس ـيــا ،الـتــي تــرســل سـنــويــا  6ماليني
مــن مــواطـنـيـهــا لـلـسـيــاحــة فــي تــركـيــا ،حـيــث تبني
ً
روس ـي ــا م ـفــاعــا ن ــووي ــا بـقـيـمــة  24مـلـيــار دوالر.
نـصــب ص ــواري ــخ «أس  »400فــي تــركـيــا سيكون
إث ـبــاتــا عـمـلـيــا ملـتــانــة ال ـعــاقــات امل ــذك ــورة وقـ ّـوت ـهــا،
وإال فــإنـهــا سـتــواجــه مـشـكــات جـ ّـديــة ،أواله ــا في
إدلــب ثم غــرب الـفــرات فسوريا عمومًا ،كما جرى
بعد إسقاط األتــراك الطائرة الروسية في تشرين
الثاني /نوفمبر .2015

إن ـت ـق ـل ــت إلـ ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املرحومة
الحاجة كاملة كامل جابر (ام فياض)
أرملة الحاج محمد فياض حمزة
أوالده ـ ـ ــا  :فـ ـي ــاض ،هـ ـش ــام ،ج ـمــال،
مصطفى وبالل
بناتها  :صفية ،ردينة ،غادة ،ندى،
ريما ولورنس
شقيقاها  :علي وسليمان
أصـ ـه ــرتـ ـه ــا  :مـ ــوسـ ــى الـ ـ ــدقـ ـ ــدوق،
الــدك ـتــور ن ــورال ــدي ــن أح ـم ــد ،عــدنــان
علي حمزة،
الدكتور علي يونس ومحمد رحال
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
ال ـث ـل ـث ــاء  11حـ ــزيـ ــران ف ــي جـمـعـيــة
التخصص والتوجيه العلمي ،قرب
مبنى امن الدولة من الساعة الثالثة
ً
مساء.
حتى السادسة
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون آل حـ ـ ـم ـ ــزة ،آل ج ــاب ــر
وأن ـس ـب ــاؤه ــم وع ـم ــوم أه ــال ــي بـلــدة
كفرحتى.

بسم الله الرحمن الرحيم
"يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي"
ّ
العلي العظيم
صدق الله
انتقلت إلى رحمة الله تعالى
الحاجة أميرة حسني رشيد كنعان
زوج ــة ال ـحــاج ع ـبــاس شـمــص (أبــو
طالل)
أوالدهـ ــا :مـحـمــد ،ط ــال ،غـيــث ،مــي،
غادة ،راغدة ،بثينة
ِّ
ُصلي عليها بعد ظهر أمس األحد،
حيث ووريت الثرى في بلدة بوداي.
لها الــرحـمــة ولـكــم مــن بعدها طول
البقاء

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

تقرير

هانت يأمل إعادة التفاوض مع األوروبيين بشأن «بريكست»
وسط فوضى «بريكست»
واستقالة تريزا ماي ،بسبب فشلها في
تمرير اتفاق خروج بالدها من االتحاد
األوروبي ،أو الحصول على تنازالت،
خرج وزير الخارجية البريطاني ليعلن
«يعاودوا
أن األوروبيين يمكن أن
ِ
التفاوض بشأن االتفاق» ،مرتكزًا بذلك
على محادثة أجراها مع أنجيال ميركل
أع ـلــن وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الـبــريـطــانــي
ج ـي ــري ـم ــي هـ ــانـ ــت ،أح ـ ــد امل ــرش ـح ــن
لخالفة رئيسة الــوزراء تيريزا ماي،
أنـ ــه م ـق ـت ـنــع بـ ــأن إع ـ ـ ــادة ال ـت ـف ــاوض
بشأن خــروج بريطانيا من االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ـ ـ ـ «بــري ـك ـســت» ـ ـ ـ مـمـكـنــة،
ّ
لـتـجــنــب ح ـصــول ال ـخ ــروج م ــن دون
اتفاق ،مرتكزًا على محادثة أجراها
مـ ــع املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األمل ــانـ ـي ــة أن ـج ـيــا
مـ ـي ــرك ــل ،تـ ـص ـ ّـب فـ ــي ه ـ ــذا االت ـ ـجـ ــاه.
ـث مـتـلـفــز ،أك ــد ه ــان ــت أن
وف ــي ح ــدي ـ ٍ
ميركل قالت إنه «مع رئيس الوزراء
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،نـ ـح ــن (الـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـ ـ ــ 27فــي
االت ـح ــاد) نــريــد دراسـ ــة ك ــل الـحـلــول
ال ـتــي س ـت ـق ـتــرحــون ـهــا» ،م ـشُـي ـرًا إلــى
أن امل ـ ـحـ ــادثـ ــة مـ ــع مـ ـي ــرك ــل أج ــري ــت
عـلــى هــامــش الــذكــرى الـ ــ 75لـ ـ «إنــزال
ـت أنــه
ال ـن ــورم ــان ــدي» .وأضـ ــاف هــانـ ّ
«م ـتــأكــد ت ـمــامــا م ــن أن ــه إذا تـبــنـيـنــا
املـقــاربــة الـجـيــدة فــي هــذا املــوضــوع،
ف ـس ـي ـكــون األوروبـ ـ ـي ـ ــون مـسـتـعــديــن
ل ـل ـت ـفــاوض» ،فـيـمــا لــم ي ـحـ ّـدد إذا ما
ك ــان يـعـنــي إعـ ــادة ال ـت ـفــاوض بـشــأن

ات ـفــاق ال ـخــروج ال ــذي تــوصـلــت إليه
ل ـن ــدن وب ــروك ـس ــل ورف ـض ــه ال ـبــرملــان
البريطاني ـ ـ والــذي ال تنوي الــدول
الـ 27تنقيحه ـ ـ أو يشير إلى اإلعالن
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــرس ـ ــم م ــام ــح
العالقة ما بعد «بريكست».
ون ـق ــل ه ــان ــت ع ــن م ـيــركــل قــول ـهــا إن
ال ـ ـقـ ــادة األوروب ـ ـي ـ ــن «ق ـ ــد ي ـكــونــون
ّ
مـنـفـتـحــن» ع ـلــى ح ــل تـقـنــي ملـســألــة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود اإليـ ـ ــرل ـ ـ ـنـ ـ ــديـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــو م ــا
تعتبره بروكسل في الوقت الراهن
غ ـي ــر واق ـ ـعـ ــي .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ل ــم تـشــأ
مـتـحــدثــة بــاســم الـحـكــومــة األملــانـيــة
ال ـتـعـل ـيــق ع ـلــى كـ ــام ه ــان ــت ،لـكـنـهــا
ّ
ذكـ ــرت بــأنــه إث ــر االج ـت ـمــاع ال ـطــارئ
ُ
للمجلس األوروبـ ــي ،ال ــذي عـقــد في
ال ـ ـ ــ 11م ــن ن ـي ـس ــان /أب ــري ــل امل ــاض ــي
ف ــي ب ــروكـ ـس ــل ،أع ـل ـن ــت امل ـس ـت ـش ــارة
أن «اتـ ـف ــاق الـ ـخ ــروج س ـي ـطـ ّـبــق ولــن
يـتـغـ ّـيــر ،ويـمـكـنـنــا بــالـطـبــع مناقشة
العالقات املستقبلية» بني بريطانيا
واالتحاد األوروبي.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد ك ـب ـي ــر م ـف ــاوض ــي
االتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
«ب ــري ـك ـس ــت» ،مـيـشـيــل بــارن ـي ـيــه ،أن
بروكسل «لــن تتفاوض مــع القيادة
املقبلة لحزب املحافظني على اتفاق
جــديــد لـتـنـظـيــم ان ـس ـحــاب ل ـنــدن من
ال ـت ـك ـت ــل» ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن الــزع ـيــم
املقبل للحزب لن يكون أمامه سوى
ق ـب ــول االتـ ـف ــاق املـ ـط ــروح ح ــال ـيــا ،أو
إل ـ ـغـ ــاء االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب أو االنـ ـسـ ـح ــاب
مــن دون ات ـف ــاق ،والـ ــذي سـتـكــون له
تـ ـبـ ـع ــات ص ـع ـب ــة عـ ـل ــى ل ـ ـنـ ــدن .وف ــي
ـات نـقـلـتـهــا صـحـيـفــة «ذي
ت ـصــري ـحـ ٍ
ت ـل ـي ـغ ــراف» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،أول مــن
أمس ،قال بارنييه إن هوية املرشح

ّ
ميركل :األوروبيون «قد يكونون منفتحين» على حل تقني لمسألة الحدود (أ ف ب)

ّ
تعهد جونسون
بأنه لن يدفع
فاتورة «بريكست» في
ََ
حال خلف ماي

الـ ـ ـ ــذي س ـي ـخ ـل ــف م ـ ـ ــاي ف ـ ــي زع ــام ــة
«املـ ـح ــافـ ـ ّظ ــن» ورئـ ــاسـ ــة ال ـح ـكــومــة
«لـ ـ ــن تـ ـم ــث ــل فـ ــارقـ ــا فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق
ب ـخ ـطــة ان ـس ـح ــاب لـ ـن ــدن» ،مــوضـحــا
أن اتـ ـف ــاق الـ ـخ ــروج ال ـ ــذي تــوصـلــت
إلـ ـي ــه مـ ـ ــاي مـ ــع ب ــروكـ ـس ــل ورفـ ـض ــه
ال ـبــرملــان ال ـبــري ـطــانــي ،هــو «االت ـفــاق
الوحيد الــذي يمكن إبــرامــه» .ووفقًا
للصحيفة ،ف ــإن بــروكـســل مستعدة
إلعـ ــادة صـيــاغــة اإلعـ ــان الـسـيــاســي
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـضـ ــع أسـ ـ ـ ــس املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات

الـتـجــاريــة املـسـتـقـ ّبـلـيــة بـيـنـهــا وبــن
لندن ،وذلك إذا خففت األخيرة ّ
حدة
بعض القضايا ذات
موقفها حيال
ّ
الصلة ،واختارت تبني عالقة أوثق
مع االتحاد.
وفــي هــذا السياق ،يبدو أن املرشح
األوف ــر حـظــا لـخــافــة م ــاي ،بــوريــس
جـ ـ ــونـ ـ ـسـ ـ ــون ،قـ ـ ــد أخـ ـ ـ ــذ ب ـن ـص ـي ـح ــة
الــرئـيـ ّـس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب،
إذ ح ـ ــذر أمـ ــس م ــن أنـ ــه إذا أص ـبــح
رئيسًا للوزراء ،فسيرفض أن تدفع
بـ ـ ـ ــاده فـ ـ ــاتـ ـ ــورة «ب ــريـ ـكـ ـس ــت» إل ــى
حــن موافقة بروكسل على شــروط
أفـ ـض ــل ل ــان ـس ـح ــاب .وف ـ ــي م ـقــاب ـلــة
مــع صـحـيـفــة «ذي ص ـنــداي تــايـمـ ّـز»
قال جونسون ،املؤيد للخروج ،إنه
«ينبغي على ّ أصدقائنا وشركائنا
أن يـفـهـمــوا أن ـن ــا سـنـحـتـفــظ بــاملــال
إل ـ ـ ــى أن نـ ـحـ ـص ــل عـ ـل ــى مـ ــزيـ ــد مــن
الـ ـ ــوضـ ـ ــوح ب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـطـ ــريـ ــق ال ـ ــذي
مضيفًا أنــه «فــي اتفاق
سنسلكه»،
ّ
ج ـيــد ،امل ــال م ـحــفــز م ـم ـتــاز ومـسـ ّـهــل
ج ـيــد جـ ــدًا» .وي ـن ـ ّـص االت ـف ــاق ال ــذي
أبرمته ماي مع االتحاد األوروبــي،
ورفـضــه الـبــرملــان الـبــريـطــانــي ،على
أن ت ـسـ ّـدد ل ـنــدن االل ـت ــزام ــات املــالـيــة
ّ
تعهدت بها بموجب املوازنة
التي
ّ
الحالية املتعددة السنوات ( 2014ـ ـ
 ،)2020والـتــي تغطي أيـضــا الفترة
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـنـ ـ ّـص ع ـل ـي ـهــا
االتـ ـف ــاق .وال ي ـح ـ ّـدد االتـ ـف ــاق قـيـمــة
هذه الفاتورة بل كيفية احتسابها.
وقـ ّـدرت الحكومة البريطانية قيمة
املبلغ بما بني  40و 45مليار يورو،
ّ
وهـ ــي أرق ـ ـ ــام ل ــم ي ــؤك ــده ــا االتـ ـح ــاد
األوروبي.
(األخبار ،أ ف ب)
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بسم الله الرحمن الرحيم
(يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي)
صدق الله العظيم
النائب عبد الرحيم مراد
الوزير حسن مراد
وعموم أهالي غزة
ينعون بمزيد من الرضى والتسليم
بقضاء الله وقدره فقيدتنا الغالية
املرحومة
الحاجة أسماء يوسف هزيمه
(أم وفيق)
أب ـنــاؤهــا :امل ــرح ــوم وف ـيــق ،األسـتــاذ
غازي واألستاذ جميل
بناتها :الحاجة أم حسني (منيرة)
زوجــة معالي األستاذ عبد الرحيم
مراد
الـ ـح ــاج ــة أم خ ــال ــد (لـ ـيـ ـل ــى) زوج ــة
الحاج محمود أبو ناصيف
ُ
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
االثنني الواقع فيه  10حزيران 2019
مــن الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة لغاية
ال ـثــام ـنــة م ـس ــاء ف ــي م ـن ــزل س ـعــادة
النائب عبد الرحيم مراد.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء

تـتـقــدم مــؤسـســة عــامــل الــدولـيــة من
أسرة الفقيد
الزميل توفيق راشد حيدر
م ـ ـسـ ــؤول مـ ــركـ ــز عـ ــامـ ــل فـ ــي ال ـع ــن
الصحي  -التنموي بأحر التعازي
أوالده :ريان ،كيرا
والدته :شاهينة هولو حيدر
أشقاؤه :حويشان ،حيان ،محمد
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ل ـل ــرج ــال وال ـن ـســاء
الثاني والثالث اليوم اإلثنني وغدًا
الثالثاء  10و 11حــزيــران  2019في
مـنــزل املــرحــوم راش ــد حـيــدر الكائن
ف ــي س ــاح ــة ال ـق ـن ــاي ــة – ب ـع ـل ـبــك مــن
الساعة  12ظهرًا ولغاية الساعة 7
مساء
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◄ إعالنات رسمية ►
اعالن مزايدة من دائرة تنفيذ اميون
الرئيس اميل عازار
املـ ـنـ ـف ــذ :س ـل ـم ــى س ــام ــي واوي وك ـي ـل ـهــا
املحامي ادوار جريج املنفذ ضدهم :ورثة
نــزهــه يـعـقــوب ال ـص ــراف زوج ــة جــرجــس
مــوســى داغـ ــر ال ـح ــاج وهـ ــم :ه ـنــاء ومـنــى
ونـهــى وزاك ــي ويعقوب جــرجــس موسى
ً
داغر الحاج – من عابا اصال ومجهولي
املقام حاليًا.
بــاملـعــامـلــة  2014/416امل ـقــدمــة بموجب
حكم ازال ــة الشيوع الـصــادر عــن محكمة
اميون برقم  /34/تاريخ .1979/11/23
ت ــاري ــخ الـتـنـفـيــذ ،2016/10/05 :تــاريــخ
مـحـضــر ال ــوص ــف ،2018/11/9 :تــاريــخ
تسجيله2019/1/15 :
ت ـط ــرح الـ ــدائـ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي:
ال ـع ـق ــار  /209/ع ــاب ــا س ـل ـيــخ مـســاحـتــه
ً
/2932/م 2ح ـ ــدوده الـ ـعـ ـق ــارات ش ـم ــاال:
 ،208جـنــوبــا ،210 :شــرقــا– 212 – 210 :
 215وغربًا .368 :التخمني وبــدل الطرح:
 $/87960/والـعـقــار  /211/عــابــا سليخ
مـســاحـتــه /1940/م 2حـ ــدوده الـعـقــارات
ً
شـمــاال  ،368 – 210جنوبًا – 217 – 215
 ،362 - 361شرقًا 217 – 215 – 210 :وغربًا
 .368 – 366 – 362التخمني وبدل الطرح:
.$/58200/
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :الـ ـث ــاث ــاء
 2019/6/25ال ـســاعــة  12:30ظ ـه ـرًا ام ــام
رئاسة الدائرة بمحكمة اميون وللراغب
باملزايدة تأمني بدل الطرح واتخاذ مقام
ل ــه ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة اذا ك ــان مقيمًا
محام وعلى املشتري
خارجها او توكيل
ٍ
زيادة عن الثمن رسم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية األولى في
الشمال
بالدعوى رقم 2019/248
غرفة الرئيس الياس الشيخاني
بتاريخ  2019/5/8تقدم املستدعي فوزي
ال ـي ــاس ب ــال ــش بــوكــالــة امل ـحــامــي ج ــورج
ن ـص ــار ب ــاس ـت ــدع ــاء امـ ـ ــام هـ ــذه املـحـكـمــة
يطلب فيه شطب اشــارة الدعوى املقدمة
امام حاكم صلح الكورة برقم  593تاريخ
 1940/8/13ب ـمــوضــوع قـيــد  200سهم
ع ـلــى اس ــم ورثـ ــة يــاس ـمــن ن ـقــوال ال ـيــاس
ع ـبــود ش ــاه ــن ،املـسـجـلــة بــال ـيــومــي رقــم
 696تــاريــخ  ،1940/8/13وشطب اشــارة
الدعوى املقدمة امام هذه املحكمة بتاريخ
 1941/10/29بموضوع قيد  175سهمًا
على اسم الورثة املذكورين اعاله ،املسجلة

باليومي رقم  743تاريخ  ،1941/11/3عن
صحيفة الـعـقــارات رقــم  986و 987و993
من منطقة كفرعقا العقارية سندًا ألحكام
املــادة  512أ.م.م .لذلك فلكل ذي مصلحة
ولكل متضرر تقديم مالحظاته الخطية
على هذا االستدعاء خالل مهلة عشرين
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت نــدى ف ــؤاد الـخــراط وكيلة ريمون
عـمــور ضــاهــر ملــورثـتــه روز نـصــر نصار
سـ ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــاريــن
 2131 ،1160رمحاال.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـل ــب م ـح ـم ــد اح ـ ـمـ ــد ك ــري ــدي ــه بـصـفـتــه
مفوض بموجب محضر اجتماع مجلس
ادارة شركة عاليه تروست ش.م.ل .تاريخ
 2019/5/17سـ ـن ــدات ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عــن
ضائع للعقارات ،4098 ،541 ،540 ،539
 4877 ،4876 ،4875عاليه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـ ـل ــب نـ ـجـ ـي ــب نـ ـعـ ـي ــم بـ ـج ــان ــي ب ـص ـف ـتــه
الشخصية سند تمليك بــدل عــن ضائع
للعقار  4/1035الكحالة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
اعالن رقم /561ص 2019
تجري بلدية امليناء للمرة الثانية في تمام
الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس
الواقع في 2019/6/20
بطريقة املناقصة العمومية التلزيمات
التالية:
 – 1ت ـلــزيــم شـ ــراء أل ـب ـســة وأح ــذي ــة لـلـعــام
.2019
 – 2تلزيم شراء مختلف املواد لزوم ورش
البلدية للعام .2019
 – 3تلزيم تنفيذ اشـغــال تأهيل وتزفيت

مختلف شوارع مدينة امليناء للعام .2019
 – 4ت ـل ــزي ــم شـ ـ ــراء وصـ ـي ــان ــة ق ـط ــع غ ـيــار
ال ـك ـه ــرب ــاء وص ـي ــان ــة ش ـب ـكــة االن ـ ـ ـ ــارة فــي
الطرقات العامة للعام .2019
ُ
والـتــي نـ ِـشــرت فــي الـجــريــدة الرسمية في
العدد رقم  25تاريخ .2019/5/30
على املتعهدين الــراغـبــن بــاالشـتــراك في
امل ـن ــاق ـص ــة ال ـع ـمــوم ـيــة اي ـ ـ ــداع عــروض ـهــم
م ـخ ـتــومــة ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون او بــالـيــد
وتـقـبــل ال ـع ــروض لـغــايــة الـســاعــة الثانية
ع ـش ــرة م ــن اخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل ي ـسـبــق ال ـيــوم
املحدد للتلزيم.
يــوضــع ال ـع ــرض ف ــي غــافـيــن مختومني
يتضمن االول كــافــة املستندات املطلوبة
في دفتر الشروط ويتضمن الثاني عرض
األس ـ ـعـ ــار وي ــذك ــر ع ـل ــى ظ ــاه ــر ك ــل غ ــاف
مــوضــوع محتوياته ومــوضــوع الصفقة
والتاريخ املحدد إلجرائها واسم العارض.
يــوضــع ال ـغــافــان ف ــي غ ــاف ثــالــث بــاســم
بلدية امليناء لجنة املناقصات وال ُيذكر
عـ ـل ــى ظـ ــاهـ ــر ال ـ ـغ ـ ــاف س ـ ـ ــوى م ــوض ــوع
الصفقة والـتــاريــخ املـحــدد إلجرائها دون
ايــة عـبــارة او اش ــارة مميزة اخ ــرى كاسم
العارض او عنوانه.
يـمـكــن االط ـ ــاع ع ـلــى دف ـتــر الـ ـش ــروط في
اوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي فــي قلم الهندسة
والدائرة االدارية.
امليناء في 2019/6/7
رئيس بلدية امليناء
عبد القادر علم الدين

