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حصيلة قتلى الجيش التركي في "درع الفرات"

أهم االستثمارات القطرية في بريطانيا

بيسكوف: الدعوات لوقف دعم األسد تعادل وقف محاربة اإلرهاب

اأعل��ن الرئي���ش الرتكي رج��ب طيب اأردوغ��ان اأن 67 من اأفراد اجلي���ش الرتكي لقوا 
م�رصعه��م يف عملي��ة "درع الفرات"، كما فقد اجلي�ش ال�س��وري احلر اأكرث من 500 

من عنا�رصه يف تلك العملية.
واأك��د اأردوغان، يف خطاب األقاه اأم���ش اأمام ح�سد من ان�ساره بوالية �سانلي اأورفة 
جنوب��ي البالد، اأن "عمليات الق��وات الرتكية �ست�ستمر خارج حدود البالد، يف حال 

عدم ابتعاد املنظمات االإرهابية عن املناطق املجاورة للحدود الرتكية".
ونقل��ت وكالة اأنب��اء االأنا�س��ول الرتكية الر�سمية ع��ن اأردوغان قول��ه: "لن ن�سمح 
للمنظم��ات االإرهابي��ة برف��ع اأعالمه��ا بالق��رب م��ن حدودن��ا، بغ���ش النظ��ر عن 
ا�س��م التنظي��م، �س��واء كان داع���ش اأو ح��زب االحت��اد الدميقراطي..اأو ح��زب العمال 
الكرد�ست��اين". وق��ال الرئي���ش الرتك��ي اإن "العديد م��ن الدول الغربي��ة واملنظمات 
االإرهابي��ة، ت�سع��ى جاه��دة لعرقل��ة تق��دم تركيا وتطوره��ا يف كاف��ة املجاالت". 
م�سيف��ا: "الغ��رب واالإرهابيون، يحاولون دف��ع ال�سعب الرتك��ي لرف�ش التعديالت 

الد�ستورية التي �سيتم اال�ستفتاء عليها يف 16 )من ال�سهر اجلاري(".
وكان رئي���ش الوزراء الرتكي، ب��ن علي يلدرمي، اأعلن، يف 29 مار�ش/اآذار املا�سي، 
انته��اء عملي��ة "درع الف��رات" الت��ي انطلق��ت يف 24 اأغ�سط���ش/اآب 2016، �س��د 

تنظيمات ت�سفها اأنقرة ب�"االإرهابية" �سمايل �سورية.
و�سارك��ت يف عملي��ة "درع الف��رات" وح��دات خا�سة تركي��ة بالتن�سي��ق مع قوات 

التحالف الدويل اجلوية مل�ساندة وحدات "اجلي�ش ال�سوري

تع��د دول اخلليج من اأب��رز الوجهات اال�ستثمارية لربيطاني��ا خالل فرتة ما بعد 
اخل��روج من االحتاد االأوروب��ي. وتعترب قطر من كبار امل�ستثمرين العقاريني يف 
لندن من بني امل�سرتين من ال�رصق االأو�سط، اإذ فاق حجم ا�ستثماراتها 30 مليار 
جين��ه ا�سرتلين��ي. كما اأعلن ال�سيخ عب��د اهلل بن نا�رص بن خليف��ة اآل ثاين رئي�ش 
وزراء قط��ر ع��ن اعتزام ب��الده ا�ستثمار 5 ملي��ار جنيه اإ�سرتلين��ي )6.29 مليار 

دوالر( خالل ال�سنوات اخلم�ش القادمة يف بريطانيا.
وقد �سخ امل�ستثمرون اخلليجيون ما يقارب 3 مليارات دوالر يف عام 2015.

مو�سك��و- متابعة:  اأعلن الكرمل��ني اأن طرح م�ساألة 
تخل��ي رو�سيا عن دعم الرئي�ش ال�سوري ب�سار االأ�سد 
اأمر �سخيف يعادل الدعوات اإىل ال�سماح لالإرهابيني 

بالتقدم �سد ال�سلطات ال�رصعية يف �سوريا.
وق��ال املتح��دث الر�سمي با�س��م الرئا�س��ة الرو�سية 
دمي��رتي بي�سكوف لل�سحفيني: "نعترب اأن االأهم هو 

مكافح��ة "داع�ش"، وثانيا يج��ب البحث عن خمرج 
من الو�سع النا�سئ بالطرق ال�سيا�سية الدبلوما�سية، 
اأي اإيج��اد ت�سوية �سيا�سية لالأزم��ة ال�سورية، ولي�ش 
ط��رح  "اإن  واأك��د:  الق��وة".  ا�ستخ��دام  اإىل  اللج��وء 
م�ساألة االبتعاد ع��ن االأ�سد دون ذكر هذين الهدفني 

االأ�سا�سيني، هو موقف ق�سري النظر".

 

أحمدي نجاد يترشح لالنتخابات الرئاسية اإليرانية
ق��رر الرئي�ش االإي��راين ال�سابق، حممود اأحمدي جناد، الي��وم االأربعاء، الرت�سح ر�سميا 
ل�سب��اق الرئا�س��ة. وح�رص جناد اإىل مقر جلن��ة االنتخابات يف طه��ران لي�سجل ا�سمه 
كمر�سح خلو�ش االنتخابات الرئا�سية القادمة يف دورتها الثانية، واملزمع اجراوؤها 

يف ال� 19 مايو/اأيار القادم، بح�سب وكالة "فار�ش".
وو�س��ل جن��اد اإىل مقر اللجنة مع نائب��ه ال�سابق حميد ر�سا بقائ��ي، الذي تر�سح هو 

االآخر لالنتخابات الرئا�سية.
يذك��ر اأن جناد هو الرئي�ش ال�ساد�ش جلمهورية اإيران االإ�سالمية، وقد توىل مهامه يف 
3 اأغ�سط�ش/اآب 2005، بعد تغلبه على مناف�سه ها�سمي رف�سنجاين يف الدور الثاين 
من االنتخابات الرئا�سية. واأعيد انتخابه يف 12 يونيو/حزيران 2009 على ح�ساب 
مناف�س��ه مري ح�سني مو�سوي، يف انتخابات اأث��ارت اجلدل داخليا، وبقي يف الرئا�سة 
حت��ى 15 يونيو/حزي��ران 2013. و�سهدت ف��رتة حكمه اأزم��ات داخلية كبرية على 
ال�سعي��د االقت�سادي واأزمات خارجية على �سعيد عالقاته مع دول العامل، وخا�سة 
ال��دول الغربي��ة. وفتح باب الرت�س��ح لالنتخابات الرئا�سية يف اإي��ران، اأم�ش الثالثاء، 
مل��دة 5 اأي��ام. واأفاد بي��ان �سادر ع��ن وزارة الداخلية باأن 126 مواطن��ا اأقبلوا على 

ت�سجيل اأ�سمائهم بينهم 6 ن�ساء.

لق��اء وزي��ري اخلارجي��ة االأمريك��ي والرو�س��ي يف 
مو�سكو، االأربعاء، ياأتي و�سط توترات بني بلديهما

يعتزم وزير اخلارجي��ة االأمريكي، ريك�ش تيلر�سون، 
ح��ث رو�سيا على التوقف ع��ن دعم الرئي�ش ال�سوري 
ب�س��ار االأ�سد بع��د هجوم ُيعتنق��د باأن �ُس��ّن باأ�سلحة 
كيماوية على بلدة خان �سيخون، االأ�سبوع املا�سي.
تاأت��ي زي��ارة تيلر�س��ون اإىل مو�سك��و و�س��ط ت�ساعد 

التوترات بني البلدين.
كان��ت رو�سيا قد دانت الغارة االأمريكية على قاعدة 

ال�سع��ريات اجلوية ال�سورية التي قالت وا�سنطن اإنها 
رد على "الهجوم الكيماوي".

ومع ذلك، قال الرئي�ش االأمريكي، دونالد ترامب، اإن 
الواليات املتحدة "لن تذهب اإىل �سوريا".

ورف�س��ت جمموعة الدول ال�سناعي��ة ال�سبع الكربى 
مقرتح��ا بريطانيا بفر�ش مزي��د من العقوبات على 
رو�سي��ا. و�سيعق��د تيلر�س��ون حمادث��ات م��ع نظريه 
الرو�س��ي، �سريغ��ي الف��روف، بع��د حتذي��ره م��ن اأن 
رو�سيا تخاطر باأن ت�سبح منعزلة يف منطقة ال�رصق 

االأو�سط ب�سبب دعمها االأ�سد.
كم��ا ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة االأمريك��ي اإن الرئي���ش 

ال�سوري قد ال ي�سطلع باأي دور يف م�ستقبل البالد.
وم��ع ذل��ك، يق��ول مرا�سل ب��ي بي �س��ي يف مو�سكو، 
�ستي��ف روزنب��ريغ، اإن االأ�سد هو احللي��ف الع�سكري 
الرئي�سي لرو�سي��ا يف ال�رصق االأو�سط، واإن تيلر�سون 
رمب��ا يتوجب عليه اإعادة التفك��ري يف اعتقاده باأنه 

قد ي�سعف دعم مو�سكو له.
كذلك يقول البي��ت االأبي�ش اإن رو�سيا حتاول جتنب 
حتم��ل امل�سوؤولية عن الهجوم الكيم��اوي الذي راح 

�سحيته �سخ�سا بينهم عدد كبري من االأطفال.
ويقول تقرير لال�ستخب��ارات االأمريكية اإن احلكومة 
ال�سورية ا�ستخدم��ت اأ�سلحة كيماوية خالل غاراتها 

اجلوية على بلدة خان �سيخون الواقعة حتت �سيطرة 
املعار�سة امل�سلحة.

ويوم الثالث��اء، قالت وزارة ال�سحة الرتكية اإن غاز 
ال�سارين الذي يدم��ر االأع�ساب ا�سُتخدم يف الهجوم 
عل��ى خ��ان �سيخ��ون. وتنف��ي �سوري��ا االتهام��ات، 
وحّمل��ت رو�سيا بدال م��ن ذلك املعار�س��ة امل�سلحة 
اإن امل�سلح��ني كان��وا  الهج��وم، وقال��ت  م�سوؤولي��ة 

يخزنون اأ�سلحة كيماوية ُق�سفت يف الغارات.
ويعتزم جمل���ش االأمن الدويل، االأربع��اء، الت�سويت 
عل��ى م���رصوع ق��رار اقرتحت��ه الوالي��ات املتح��دة 
وبريطاني��ا وفرن�س��ا يطلب م��ن احلكوم��ة ال�سورية 

التعاون مع التحقيقات ب�ساأن الهجوم الكيماوي.
كذلك دع��ا الرئي�ش الرو�سي، فالدمي��ري بوتن، االأمم 

املتحدة اإىل اإجراء حتقيق م�ستقل.
وي��وم الثالث��اء، قال بوت��ن اإن "هجم��ات كيماوية 
وهمي��ة" ُيح�رص لها االآن يف مناط��ق اأخرى بهدف 

حتميل احلكومة ال�سورية امل�سوؤولية عنها.
واأ�ساف اأن رد فعل الغرب على هجوم خان �سيخون 
يذكره بعام 2003 "عندم��ا كان مندوبو الواليات 
املتح��دة يف جمل���ش االأم��ن التابع ل��الأمم املتحدة 
ي�ستعر�سون ما قالوا عن��ه اإنه اأ�سلحة كيماوية ُعرث 

عليها يف العراق. لقد راأينا كل ذلك بالفعل."

وافق جمل�ش النواب امل�رصي اليوم الثالثاء على فر�ش 
حال��ة الطوارئ يف البالد ملدة ثالث��ة اأ�سهر اعتبارا من 

اأبريل/ ني�سان اجلاري.  10
ياأت��ي ق��رار الربملان بعدم��ا اأعلن الرئي���ش عبد الفتاح 
ال�سي�س��ي حالة الطوارئ عقب تفج��ريي كني�ستي طنطا 
واالإ�سكندري��ة اللذي��ن راح �سحيتهم��ا ع���رصات القتلى 

واجلرحى.
التفجريي��ن. ع��ن  م�سوؤوليت��ه  الدول��ة  تنظي��م  واأعل��ن 
وي�س��رتط الد�ستور موافقة اأغلبية اأع�ساء جمل�ش النواب 

عل��ى فر�ش حال��ة الطوارئ يف غ�س��ون �سبعة اأيام من 
اإعالنه��ا مل��دة حم��ددة ال جتاوز ثالث��ة اأ�سه��ر، ويجوز 
متديدها ملدة اأخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي االأع�ساء.
وت�سم��ح حال��ة الط��وارئ للرئي���ش واحلكوم��ة باتخاذ 

اإجراءات ا�ستثنائية.
وت�سم��ل هذه االإج��راءات اإحالة املتهم��ني ملحاكم اأمن 
الدول��ة ط��وارئ، وحظ��ر التج��ول يف بع���ش املناطق، 
وم�س��ادرة بع���ش ال�سحف، ف�سال ع��ن متكني اجلي�ش 

من امل�ساركة يف فر�ش االأمن.
وال يج��وز الطعن ب��اأي وجه من الوج��وه على االأحكام 

ال�سادرة من حمكمة اأمن الدولة طوارئ.

وال ت�سب��ح اأح��كام حماك��م الط��وارئ نهائي��ة اإال بع��د 
ت�سديق رئي�ش اجلمهورية عليها.

ووافق��ت اللجن��ة الت�رصيعي��ة يف جمل���ش الن��واب عل��ى 
اإدخ��ال تعديل على "قانون الط��واريء" مينح ماأموري 
ال�سب��ط الق�سائ��ي مزي��دا م��ن �سالحي��ات االحتج��از 

والتفتي�ش.
كم��ا ت�سمن التعديل منح حماك��م اأمن الدولة �سالحية 
احتج��از امل�ستب��ه يف خطورت��ه على االأم��ن العام ملدة 

�سهر قابلة للتجديد بعد طلب من النيابة العامة.
وي�س��وت املجل�ش على تل��ك التعديالت يف جل�سة عامة 

تعقد يف وقت الحق اليوم.

اأف��ادت تقاري��ر واردة م��ن ليبي��ا ب��اأن املهاجري��ن 
االأفارقة يباعون كعبيد يف �سوق النخا�سة.

وتق��ول منظمة الهجرة الدولي��ة اإن لديها �سكاوى من 
�سحاي��ا احتجزه��م مهربون اأو م�سلح��ون ثم اقتيدوا 
اإىل اإح��دى ال�ساحات اأو مواقف ال�سيارات حيث بيعوا 
هناك. وقالت املنظمة اإنهم احتجزوا يف �سجون لدى 
م��ن ا�سرتوهم واأجربوا على العم��ل كما اأٌجرب البع�ش 

على االت�سال بذويهم وطلب فدية.
ووردت تقاري��ر اأي�سا عن تعر���ش ال�سحايا لل�رصب 

وانتهاكات جن�سية وحاالت قتل.
وق��ال عثم��ان بلبي�سي مدير بعث��ة املنطمة يف ليبيا 
اإن امل�سرتي��ن يدفعون ب��ني 500-200 دوالر ثمنا 
للمهاج��ر االإفريقي ويحتجزه امل�س��رتي بني �سهرين 
وثالث��ة اأ�سهر. ويحتج��ز املهاج��رون، ومعظمهم من 
نيجريي��ا وال�سنغ��ال والغاب��ون اأثن��اء توجهه��م اإىل 
ال�ساح��ل ال���رصي لليبيا بحث��ا عن ق��وارب تقلهم اإىل 

اأوروبا.
ويج��رب معظ��م الالجئ��ني عل��ى العم��ل يف البن��اء اأو 
الزراع��ة. وقال��ت املنظم��ة اإنه��ا حتدث��ت اإىل الج��ئ 
�سنغ��ايل قال اإن��ه احتجز م��ع مئة اآخري��ن يف منزل 
خا���ش، وتعر�سوا لل���رصب واأجربوا عل��ى االت�سال 

بعائالتهم وطلب فدية.

الحرب في سوريا: تيلرسون يحث روسيا على التخلي عن األسد

من هي المرأة الحديدية أنغيال ميركل ؟

منظمة الهجرة: مجلس النواب المصري يقر فرض حالة الطوارئ بعد تفجير كنيستي طنطا واالسكندرية
المهاجرون األفارقة 

يباعون في ليبيا كعبيد القاهرة - متابعة

طرابلس - متابعة

دمشق -وكاالت

برلين -وكاالت

بوتين: مستوى الثقة المتبادلة مع واشنطن لم يصبح أفضل خالل حكم ترامب
ق��ال الرئي�ش الرو�سي، فالدميري بوتني، اإن ما وقع 
يف اإدل��ب اإم��ا اأن يك��ون م�رصحي��ة اأو اأن الط��ريان 

ال�سوري ق�سف ور�سة ل�سناعة املواد ال�سامة.
واأ�س��ح بوتني، يف حديث لقناة "مري" اأن الفر�سية 
االأوىل ه��ي اأن يك��ون ق�سف الط��ريان ال�سوري قد 
�سادف ور�سة �رصية ي�ستخدمها امل�سلحون الإنتاج 
امل��واد ال�سام��ة، م�س��ريا اإىل اأن ه��ذه الفر�سية تعد 
االأق��رب الأن امل�سلحني ا�ستخدم��وا مثل هذه املواد 
اأكرث م��ن مرة وا�ستهدف��وا بها ق��وات التحالف يف 

العراق، وهذه باتت حقائق موثقة.
واأ�س��اف  الرئي���ش الرو�س��ي اأن اأح��دا ال ي�سعى اإىل 
مالحظ��ة هذه احلقائ��ق اأو االإ�سارة اإليه��ا، رغم اأن 
اجلمي��ع متفق عل��ى اأن امل�سلح��ني ا�ستخدموا مواد 
�سام��ة، وهذا يعني اأن امل�سلحني ميتلكونها، م�سريا 

اإىل اأن جميع امل�سلحني ع�سابة واحدة.
وقال بوتني: "مل اأقل اإن هذا )ا�ستخدام الكيميائي( 
كان ا�ستف��زازا من طرف داع�س��ن اأنا قلت ا�ستفزازا، 
ومل اأذكر من يقف وراءه، توجد فر�سيات عديدة".

واأك��د بوت��ني اأن الوق��وف عل��ى حقيق��ة م��ا جرى 
يتطل��ب "اإعط��اء ج��واب نهائ��ي، فم��ن ال�رصوري 
القيام بتحقيق دقيق لهذا احلادث، وال يوجد �سبيل 

اآخر".
يع��رف  اجلمي��ع  اأن  الرو�س��ي  الرئي���ش  واأ�س��اف 
اأن��ه، مبب��ادرة رو�سي��ة واأمريكي��ة، مت القيام بعمل 
كب��ري الإت��الف ال�س��الح الكيميائ��ي ال�س��وري، وقد 
نفذت ال�سلط��ات ال�سوري��ة كل التزاماتها، ب�سهادة 

منظمات خمت�سة تابعة لالأمم املتحدة.
وق��ال بوت��ني اإنه يف ح��ال ظهور اأي��ة �سكوك فمن 
املمك��ن التحقق من ذلك. وتابع اأن اأجهزة التحليل 
الع�رصي��ة، واخل��رباء، باإمكانه��م الك�سف ع��ن اآثار 
ال�س��الح الكيميائ��ي التي تبقى عل��ى املعدات ويف 
االأماك��ن التي كانت موجودة فيه��ا، م�سريا اإىل اأن 
من ال�سهل جدا الو�سول اإىل املطار الذي ا�ستهدفته 
ال�سواريخ االأمريكية، وزعمت وا�سنطن اأن طائرات 

نفذت الهجوم الكيميائي انطلقت منه.

موسكو - متابعة

دخلت �أنغيال مريكل، 
و��سمها �أنغيال دوروثيا 

كا�سرن، عامل �ل�سيا�سة عام 
�سقوط جد�ر  بعد   ،1989

برلني، �لذي كان يف�سل 
بني �أملانيا �لغربية، �لتي 
ولدت فيها عام 1954، 

و�أملانيا �ل�سرقية �لتي 
ن�ساأت فيها وق�ست فيها 

كل حياتها �إىل �أن توحدت 
�لبالد.

وارتق��ت اأنغيال م��ريكل يف امل�سوؤولي��ات ال�سيا�سية 
الدميقراط��ي  احل��زب  اإىل من�س��ب زعيم��ة  لت�س��ل 
امل�سيحي، ثم ت�سبح ع��ام 2005، اأول امراأة تتوىل 

من�سب امل�ست�سارة االأملانية.
وانتقل��ت اأنغي��ال م��ن همب��ورغ باأملاني��ا الغربي��ة 
�سابق��ا اإىل منطقة ريفية مبدين��ة برلني يف اأملانيا 
ال�رصقي��ة، مع والده��ا الق�ش، من اأج��ل اأن يكمل هو 

درا�سته الدينية يف مدرا�ش الطائفة اللوثرية.
ودر�ست اأنغيال الفيزياء يف جامعة ليبزيغ، وح�سلت 
على �سهادة الدكت��وراه عام 1978، وعملت خبرية 
يف الكيمياء باملعهد املركزي للكيمياء الفيزيائية، 

التابع لكلية العلوم من 1978 اإىل 1990.
وتتق��ن العامل��ة الفيزيائية املتميزة م��ريكل اللغة 

الرو�سية اأي�سا.
االأول،  بلق��ب زوجه��ا  اأنغي��ال م��ريكل  واحتفظ��ت 
اأولري��خ م��ريكل، ال��ذي انف�سلت عنه ع��ام 1981، 
وه��ي متزوج��ة حالي��ا م��ن جواكي��م �س��اور، الذي 
يه��وى الطبيعة ويحب عمله، ون��ادرا من ي�سجر اأو 

ي�ستكي، بح�سب ما ذكرته زوجته.
وت�س��رتك اأنغيال م��ع زوجها يف هوايته��ا الوحيدة 
وهي ال�سع��ر الغنائي، كما اأنه��ا حاذقة يف الطبخ، 
و�سغوف��ة مب�ساهدة مباريات كرة الق��دم، وقد بثت 
لها �سور، وهي تقفز فرحا، عندما ي�سجل املنتخب 
االأمل��اين هدفا اأو يح��رز لقبا، وت��رى اأن كرة القدم 

جديرة بت�سويق �سورة اأملانيا يف العامل.
وحت�رص اأنغيال م��ريكل بانتظام مهرجانات ال�سعر 
الغنائي يف اأملانيا وخارجها، برفقة زوجها، الذي 
تلقب��ه ال�سحافة يف اأملانيا والنم�سا، بال�سبح، الأنه 
قلي��ل الظه��ور، كم��ا يع��رف بالتق�س��ف يف حيات��ه 

وي�رصف جل وقته يف البحث العلمي.

ب�س��اأن  القليل��ة  م��ريكل يف ت�رصيحاته��ا  وتق��ول 
حياته��ا اخلا�س��ة اإنه��ا عا�س��ت طفول��ة �سعيدة مع 
اأخيه��ا ماركو���ش واأخته��ا اإيري��ن، واإنه��ا اختارت 
يف  ال�سيوعي��ة  احلكوم��ة  الأن  الفيزي��اء  درا�س��ة 
اأملانيا ال�رصقية وقته��ا، كانت تتدخل يف كل �سيء 
با�ستثن��اء "قوان��ني الطبيع��ة". وفور �سق��وط جدار 
برلني عام 1989 ان�سمت اأنغيال مريكل اإىل احلزب 
امل�سيحي الدميقراط��ي، وعينت يف حكومة هلموت 
ك��ول وزي��رة للم��راأة وال�سب��اب، ث��م وزي��رة للبيئة 
وال�سالم��ة النووي��ة. وبعد هزمية هلم��وت كول يف 
االنتخاب��ات الربملانية، عينت م��ريكل اأمينة عامة 
للح��زب، ث��م زعيم��ة للح��زب ع��ام 2000، ولكنها 
خ���رصت املناف�س��ة لت��ويل من�سب امل�ست�س��ار، اأمام 

اإدمون��د �ستوي��رب ع��ام 2002. ويف انتخابات عام 
2005، فازت مريكل بفارق �سئيل على امل�ست�سار، 
غريهارت �رصوي��در، وبعد التحالف بني "امل�سيحي 
الدميقراط��ي" و"االجتماع��ي الدميقراط��ي"، عينت 
م��ريكل اأول م�ست�س��ارة يف تاري��خ اأملاني��ا، وه��ي 
اأي�س��ا اأول مواطنة من اأملانيا ال�رصقية تقود البالد 

بعد الوحدة.
واأعيد انتخابه��ا لفرتة ثانية عام 2009، ثم لفرتة 

ثالثة عام 2013.
وكانت اأنغيال مريكل منذ توليها من�سب امل�ست�سارة 
االأملاني��ة حم��ط اأنظ��ار و�سائ��ل االإع��الم العاملية، 
ب�سب��ب �سخ�سيتها املتمي��زة ومن�سبه��ا الكبري يف 

ال�ساحة الدولية.

�إعـــــــــالن
مت �إ�سد�ر �لعدد �جلديد من ن�سرة �لعالمات 
 و�لبيانـــات �لتجارية برقـــم )1358( يف 
9 / 3 / 2017، فعلى �لر�غبني باالطالع 
عليـــه مر�جعـــة د�ئرة �لتطويـــر و�لتنظيم 
�ل�سناعـــي / ق�ســـم �لعالمـــات و�لبيانـــات 
�ل�سناعـــة   وز�رة  مقـــر  يف  �لتجاريـــة 

و�ملعادن.
مع �لتقدير


