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العالم

العالم

العراق

أصداء «قيصر» في بغداد :ابتعدوا عن طهران ودمشق

ٌ
األميركي.
ـ
ـ
العراقي
االستراتيجي
الحوار
وينطلق
ساعات
ّ
ٌ
ملفات كثيرة على الطاولة .مناخ من الظروف المعقدة
ّ
األولوية ،وفق أكثر من
في العراق والمنطقة والعالم.
مصدر ،للمشهد األمني ومآالته إن اتفق الجانبان على
جدولة انسحاب االحتالل األميركي من البالد ،أو إعادة
تموضعه ،مع األخذ باالعتبار هاجس إعادة إنتاج «داعش»
لنفسه .ثمة من يرى أن الحوار ٌ
لقاء غير مباشر بين طهران
ّ
عراقية جديدة لتقريب وجهات النظر
وواشنطن ،ومحاولة
ّ
ّ
بين العدوين .أيضًا ثمة من يرى أن الحوار محاولة أميركية
لعزل العراق عن جيرانه في محور المقاومة ،وأن يكون
متناغمًا أكثر مع المحور األميركي ـ ـ الخليجي ،مع االستثمار
الكاظمي الذي يوصف أحيانًا بأنه
في شخص
مصطفى ّ ُ
ٌ
ّ
ّ
طرح إزاء هذا الحدث ـ ـ التحول،
أميركي الهوى .أسئلة عدة ت ّ
ّ
مع تكتم شديد من الجانبين ،وترقب إيراني للنتائج .كل ذلك
يتزامن مع بدء واشنطن تنفيذ قانون «قيصر» ،والتساؤل
داخل العراق وخارجه عن موقف بغداد منه

بغداد ــــ أشرف كريم
ف ــي م ـن ــاورة إلعـ ــادة «س ـي ـنــاريــو »1990
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى س ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا ،ي ـ ـخـ ــوض
ّ
ّ
االقتصادية
األميركيون تجربة الورقة
مـ ـج ــددًا ب ـع ــد إخـ ـف ــاق س ـي ـن ــاري ــو 2011
املـ ـسـ ـتـ ـم ــر حـ ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم ،ال ـ ـ ـ ــذي أس ـف ــر
ع ــن إن ـه ــاك بـنـيــة ال ــدول ــة واق ـت ـصــادهــا.
التشريع الجديد الساعي إلى تقديم كل
املسؤولني عن «انتهاكات حقوق اإلنسان
ّ
ّ
األميركية،
السردية
إلــى الـعــدالــة» ،وفــق
ُسـ ّـمــي «قــانــون قيصر لحماية املدنيني
ال ـســوريــن» ،وأدرج فــي مــوازنــة الــدفــاع
ل ـعــام  2020ل ـت ـفــادي أي عــرقـلــة جــديــدة
داخ ــل الـكــونـغــرس بعد أكـثــر مــن خمس
سنوات على كتابته وصياغته .القانون
ي ــدخ ــل ح ـيــز الـتـنـفـيــذ ال ـش ـهــر ال ـج ــاري،
وتأمل واشنطن أن يساهم في «تهديم»
أرك ـ ـ ـ ــان االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،وف ـ ــرض
عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى ال ــرئـ ـي ــس بـ ـش ــار األسـ ــد
ومالحقة األفراد /الشركات ّ
املقربني من
ال ــدول ــة ،سـ ــواء ال ـســوريــن أو األج ــان ــب،
كما يسمح بتجميد أصولهم ومنعهم
من الدخول إلى الواليات املتحدة .وهو
يـسـتـهــدف املـصــانــع الـعـسـكـ ّ
ـريــة والبنى

ّ
التحتية و«املـصــرف املــركــزي» السوري،
بـجــانــب عـقــوبــات جــديــدة ضــد موسكو
وطـ ـه ــران م ــع اس ـت ـم ــراره ـم ــا ف ــي تـقــديــم
الدعم إلى دمشق.
ّ
ف ــي ب ـغ ــداد ،ثـمــة م ــن ي ـســأل ه ــل سـيــؤثــر
في العراق وعالقاته مع سوريا.
«قيصر» َ
ٌ
سؤال لم يلق إجابة دقيقة حتى اآلن ،وفق
ّ
سياسي ودبلوماسي.
أكثر من مصدر
ثمة من ّ
يعول من العراقيني املتعاطفني
مع دمشق ،وتحديدًا من حلفاء طهران،
على قدرة الدولة السورية على مواجهة
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون املـ ـسـ ـتـ ـج ــد بـ ـع ــاق ــاتـ ـه ــا مــع

ربما يؤثر «قيصر»
في التنسيق
األمني بين األجهزة
السورية والعراقية

مجموعة مــن ال ــدول الصديقة كروسيا
وال ـصــن وبـعــض دول آسـيــا وأفــريـقـيــا،
ودول الجوار كالعراق واألردن ولبنان.
ل ـكــن ت ـلــك ال ـ ــدول ق ــد ت ـك ــون غ ـيــر بـعـ ًيــدة
م ــن ش ـمــول ـهــا ب ــاملـ ـش ــروع ،وخـ ـ ّ
ـاصـ ــة أن
واشنطن قد تذهب باتجاه كسب إجماع
دول ــي تـحــت ذري ـعــة «قـصـقـصــة أجنحة
طهران» في املنطقة.
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ي ـق ــول أسـ ـت ــاذ الـع ـلــوم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز عـ ـلـ ـي ــوي ،إن
ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون سـ ـيـ ـك ــون لـ ــه أبـ ـع ــاد
س ـي ــاس ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة وأمـ ـنـ ـي ــة عـلــى
الـ ـع ــراق امل ـت ــداخ ــل م ــع س ــوري ــا ب ـصــورة
كبيرة فــي عــدد مــن القضايا املشتركة،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى «تـ ــزامـ ــن س ــري ــان ال ـق ــان ــون
م ــع الـ ـح ــوار االس ـتــرات ـي ـجــي ب ــن ب ـغــداد
وواشنطن ،وهو أمر قد يحرج الحكومة
العراقية إذا لم تلتزمه ،ألن ذلك لن يروق
واش ـن ـطــن» .ويـضـيــف عـلـيــوي« :طـهــران
التي تتفاخر بدعمها لبغداد في حربها
ضد اإلرهاب لن ترضى هي األخرى بأي
موقف عراقي ّ
مؤيد أو حتى صامت عن
تطبيق قيصر».
العراق ،الذي يملك ثالثة منافذ حدودية
ّ
ّ
يتعرض
شرعية تربطه مع سوريا ،قد

تحليل إخباري

ّ
تركيا بعد اإلنجاز الليبي :قضايا شرق المتوسط في سلة واحدة
محمد نور الدين
بدا استقبال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان،
الخميس املاضي ،لرئيس حكومة «الوفاق الوطني»
الليبية فايز السراج ،في القصر الرئاسي في أنقرة،
كـ ّمــا لــو أن ــه تـتــويــج لسلسلة ال ـت ـقـ ّـدم امل ـيــدانــي الــذي
ّ
حققته حكومة طرابلس بدعم مباشر ومؤثر من
الـجـيــش ال ـتــركـ ّـي .ال ــرج ــان كــانــا ضــاحـكــي الــوجــه
مرتاحني ملا تحقق.
ّ
يشبه ال ـتــدخــل الـعـسـكــري الـتــركــي فــي لـيـبـيــا ،بعد
ات ـفــاق ـيــة أن ـق ــرة ف ــي  27ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر
املاضي ،التدخل العسكري الروسي في سوريا في

تعتقد تركيا أن نهاية حفتر
قد حانت وأن الواليات المتحدة
وروسيا بدأتا تريان ذلك
نهاية أيـلــول  .2015الـتــدخــان قلبا املــوازيــن رأســا
على عقب ،وإن لم ينهيا أو يحسما الحرب املفتوحة
في البلدين على مزيد من االستنزافات والتعقيدات
والـسـيـنــاريــوات .أبـعــد الـتــدخــل الـتــركــي الـخـطــر عن
العاصمة طرابلس ،وانتقل جيش السراج بمساعدة
مكثفة من الطائرات التركية للسيطرة على مزيد
من األراضي واملدن التي كانت تحت سيطرة اللواء
خليفة حفتر ،قائد «الجيش الوطني» التابع للبرملان
الليبي في بنغازي.
رس ـمــت اتـفــاقـيــة أن ـقــرة لـلـتـعــاون األم ـنــي وتــرسـيــم
الحدود اإلطار العريض لعالقات جديدة بني البلدين
ولخريطة جديدة في شــرق املتوسط .كــان الجانب
االق ـت ـصــادي ب ــارزًا فــي الـتـعــاون الـتــركــي ـ ـ الليبي.
ال ـســراج أعـلــن عــن آف ــاق واسـعــة للتعاون بــن ليبيا
وتركيا في مجال الثروات الطبيعية ،معربًا عن أمله
بــأن الشركات التركية تنشط من جديد في ليبيا.
فيما قال إردوغان إن الهدف هو التعاون لالستفادة
من الـثــروات الطبيعية في شــرق املتوسط ،بما في
ذلك التنقيب عن النفط والغاز في املنطقة.
لـكــن ه ــذا ال ـنــوع مــن امل ـشــاريــع يـفـتــح عـلــى تــوتــرات
بــن تركيا ،مــن جهة ،والـيــونــان وقـبــرص اليونانية
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى .ف ــا ت ــرك ـي ــا ت ـع ـت ــرف بـتــرسـيــم
الـحــدود البحرية بــن قبرص اليونانية وجيرانها،
وال الـيــونــان وقـبــرص تعترفان بــاالتـفــاق التركي ـ ـ

الليبي .وبــالـتــالــي كــل طــرف يــرى أن اآلخ ــر ينتهك
ح ــدود منطقته االق ـت ـصــاديــة الـخــالـصــة فــي شــرق
املتوسط .وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناغيوتو
ّ
بولوس ،حذر تركيا ،األحد املاضي ،من أنه إذا قامت
تركيا بأي عمل استفزازي ،فإن بالده ستدافع عن
ّ
ومستعدة لكل السيناريوات ،ومن بينها
حقوقها
استخدام القوة العسكرية .فيما قــال نائب رئيس
الحكومة ستيليوس بيتساس« :نـحــن حــاضــرون
للرد وال نخاف من تركيا» .وتــرى صحيفة «يني
ش ـفــق» ،امل ـ ّ
ـؤي ــدة إلردوغـ ـ ــان ،إن ه ــذه التصريحات
ّ
تعكس حجم القلق اليوناني من التقدم الذي تحرزه
السياسة التركية في ليبيا وشرق املتوسط .وترى
الـصـحـيـفــة أن تـصــريـحــات امل ـســؤولــن الـيــونــانـيــن
ّ
ّ
تعبر عن رغبة في صدام مع تركيا في حال توفر
ّ
الفرصة لذلك .وتذكر الصحيفة بأن بعض الساسة
اليونانيني ّ
شجعوا على فتح حــرب مع تركيا بعد
انقالب  15تموز /يوليو  2016حيث كــان الجيش
التركي في حالة تشرذم غير مسبوقة .لكن اليوم
ه ــل يـمـكــن أن تـفـكــر أثـيـنــا بــالـطــريـقــة ذات ـه ــا لكبح
جماح املكاسب التركية في ليبيا وشرق املتوسط؟
إنــه ســؤال صعب والـجــواب عنه بالنسبة إلــى أثينا
أصعب ،تقول الصحيفة.
إذا كــانــت ليبيا تستفيد مــن ال ـت ـعــاون مــع تــركـيــا،
وت ـحــدي ـدًا فــي تغيير م ــوازي ــن ال ـقــوى فــي الـســاحــة
ً
العسكرية ،فــإن تركيا تـهــدف ،فضال عــن توسيع

نـ ـف ــوذه ــا فـ ــي م ــواجـ ـه ــة خ ـص ــوم ـه ــا مـ ـث ــل مـصــر
والـسـعــوديــة واإلمـ ـ ــارات ،إل ــى تحقيق مـكــاســب من
التنقيب عن النفط والغاز الليبيني لتعويض التراجع
الكبير فــي احتياطها الـنـقــدي مــن العملة الصعبة
الــذي خسر في األشهر األخيرة بسبب «كورونا»
وت ــده ــور سـعــر ص ــرف الـلـيــرة الـتــركـيــة حــوالــى 55
مليار دوالر من احتياط العمالت الصعبة.
تعتقد تركيا أن نهاية حفتر قد حانت وأن الواليات
املتحدة وروسـيــا بــدأتــا تــريــان ذلــك .ويـقــول الناطق
باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالني ،إن واشنطن
وموسكو وصلتا اليوم إلى النقطة التي كانت تركيا
قد وصلت إليها قبل وقت طويل .ويقول قالني إنه
ّ
تحدث مع مستشار األمن القومي األميركي روبرت
أوب ــراي ــن ،ومل ــس مـنــه تغييرًا فــي املــوقــف األمـيــركــي
ً
وم ـي ــا إل ــى ف ـتــح صـفـحــة ج ــدي ــدة ف ــي ال ـعــاقــة مع
حكومة السراج .وفي منتصف أيار /مايو املاضي،
أع ـ ــرب األم ـ ــن ال ـع ــام ل ــ«ح ـل ــف ش ـمــالــي األط ـل ـســي»
جينس ستولتنبيرغ ،إلردوغــان ،عن دعم الواليات
املتحدة لحكومة الـســراج ،ووعــد إردوغ ــان السراج
بنقل القضية الليبية إلى املحافل الدولية ،في وقت
تـصــاعــد فـيــه ال ـتــوتــر ب ــن تــركـيــا وروس ـي ــا بسبب
إرس ــال روسـيــا مـســاعــدات عسكرية لـلــواء حفتر.
ّ
ويــذكــر قــالــن ب ــأن تــركـيــا ليست العـبــا جــدي ـدًا في
ليبيا ،فهي كانت في الثمانينيات في رأس الشركات
ال ـت ــي ع ـم ـلــت ع ـلــى إنـ ـش ــاء ب ـنــى تـحـتـيــة م ــن طــرق

الموقف األميركي من ليبيا قد ال ينسحب على الموقف من الصراع التركي ــــ اليوناني (األناضول)

ومستشفيات وموانئ وفنادق وجسور ومساكن.
كالم قالني عن تغيير في املوقف األميركي من ليبيا
قد ال ينسحب على املوقف من الـصــراع التركي ـ ـ
اليوناني فــي شــرق املـتــوســط ،إذ إن الناطق باسم
ّ
التحركات التركية في
الخارجية األميركية رأى أن
شرق املتوسط (التنقيب عن الغاز) «استفزازية وال
تساعد على حل املشكالت».
ف ــي امل ـش ـهــد الـ ـع ــام ،م ـنــذ مـطـلــع  2019وال سيما
بعد تأسيس «مـنـتــدى غــاز شــرق املـتــوســط» الــذي
ُ
استبعدت منه تركيا ،لم تعد القضايا مقتصرة على
منطقة معينة .ومع توقيع إردوغان ـ ـ السراج اتفاقية
الثاني /نوفمبر ،باتت كل القضايا في
 27تشرين
ّ
شرق املتوسط سلة واحدة ،من التنقيب عن النفط
وال ـغــاز إل ــى ليبيا وســوريــا وق ـبــرص .وال تنفصل
ســوريــا عــن هــذا املشهد ال ـعــام .فــالــواليــات املتحدة
تحاول التوفيق بني أكراد سوريا ومسعود البرزاني
من أجل إنشاء منطقة نفط جديدة في شرق سوريا
يسيطر عليها األكـ ــراد امل ـ ّ
ـؤي ــدون لـحــزب «الـعـ ّـمــال
الـكــردسـتــانــي» .وي ـبــرز هـنــا ال ــدور الـنـشــط ملبعوث
دونــالــد تــرامــب إلــى ســوريــا جيمس جيفري ،الــذي
يقوم بدور الوسيط بني أكراد سوريا التابعني لخط
ّ
يتحرك بكثافة
أوجــان ومسعود الـبــرزانــي .كذلك
قائد الـقــوات األميركية فــي الـشــرق األوس ــط فرانك
ماكنزي ،الذي التقى قيادات كردية وفي رأسها قائد
«قوات سوريا الديموقراطية» مظلوم كوباني.
وبـمــوازاة العمل على دستور جديد لسوريا ،يبدو
هــدف «ســوريــا فــدرالـيــة» أولــويــة لـلــواليــات املتحدة،
بحيث تعمل الــواليــات املتحدة على فدرالية كردية
في شرق الفرات ،على أن تعترف واشنطن بفدرالية
تابعة لتركيا في غــرب الـفــرات التي تحتلها تركيا
منذ عــام  ،2016وهــذا يـقـ ّـرب بــن تركيا والــواليــات
املـتـحــدة ويبعد بــن تركيا وروس ـيــا .كما ينسجم
ه ــذا م ــع تـصــريـحــات م ـســؤولــن أتـ ــراك أخ ـي ـرًا بــأن
العالقات التركية ـ ـ الروسية ليست استراتيجية.
وبالتالي ،فإن تركيا تستخدم عالقاتها مع روسيا
ورقــة مساومة للهدف النهائي ،وهــو التحالف مع
واشنطن في سوريا وليبيا .ولعل مبادرة الرئيس
املصري إعالن وقف للنار في ليبيا هي محاولة ملنع
ّ
تقدم جيش الـســراج والـقــوات التركية نحو الشرق
الليبي وأخــذ جرعة من الوقت لتقييم املوقف وما
يمكن فعله ملواجهة تطلعات تركيا ومعها جماعات
«اإلخ ــوان املسلمني» في ليبيا وتونس .لكن فرض
أمر واقع في ليبيا (غرب /شرق) يدفع إلى الواجهة
سيناريو مشابهًا ملا يخطط له في سوريا (شمال/
جنوب) أي تقسيم سوريا وليبيا إلى فدراليات.

العراق قد يكون الهدف من ورائه تكرار
س ـي ـنــاريــو ال ـع ـقــوبــات امل ـف ــروض ــة على
إيران .الضرر األكبر سيكون اقتصاديًا
وي ـس ـت ـه ــدف الـ ـتـ ـب ــادل الـ ـتـ ـج ــاري بــن
البلدين ،ألن القانون غير واضح املعالم
والحدود ،وقد ّ
يفسر أي تعاون تجاري
ّ
على أنه دعم لدمشق ،كما سيفتح باب
االبتزاز األميركي للعراقيني للحصول
على مــزيــد مــن ال ـت ـنــازالت ...على األقــل
في مواقف تزعج إيران ،مقابل السماح
باستئناف بعض النشاطات التجارية
م ـ ــع سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،عـ ـل ــى غـ ـ ـ ــرار م ـ ــا ي ـح ــدث
ف ــي االس ـت ـث ـنــاء الس ـت ـي ــراد ال ـطــاقــة من
طهران».
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـن ـ ـشـ ــط داخ ـ ـ ــل
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ح ـ ـ ـ ٌ
ـراك ل ـل ـح ــزب ال ـح ــاك ــم
سيسفر عـنــه إص ــدار مــذكــرة عقوبات
ـات إيـ ــرانـ ـ ّـيـ ــة
ج ـ ــدي ـ ــدة تـ ـ ـط ـ ــاول شـ ـ ــركـ ـ ـ ٍ
وص ـي ـن ـي ــة ب ــذريـ ـع ــة «تـ ـه ــدي ــد ال ـس ـلــم
ال ــدول ــي ودع ــم اإلرهـ ـ ــاب» ،وه ــذه املــرة
لـ ـي ــس بـ ـعـ ـيـ ـدًا إل ـ ـغـ ــاء ع ـ ـقـ ــود ت ـصــديــر
الـكـهــربــاء مــن ط ـهــران إل ــى ب ـغ ــداد ،في
وقـ ــت ي ـك ــون ف ـيــه الـ ـه ــدف م ــن ال ـح ــوار
االس ـتــرات ـي ـجــي ع ــزل ال ـع ــراق كـلـ ّـيــا عن
إيــران .وفي جانب آخر ورقة «قيصر»
التي قد ال تكون اقتصادية فقط ،بل قد
ُ
تـضـعــف جـهــود التنسيق بــن أجـهــزة
ّ
امل ـخ ــاب ــرات ال ـعــراق ـيــة ـ ـ ـ ـ ال ـس ــوري ــة في
ضرب ومالحقة فلول تنظيم «داعش»
الناشطة على حدود البلدين.

قد يفسّر أيّ تعاون تجاري بين البلدين على أنّه دعم لدمشق (أ ف ب)

جيوسياسية واقتصادية وعسكرية،
ف ــي ح ــال ع ـج ــزت ع ــن مــواج ـهــة حـلـفــاء
ط ـه ــران ف ــي ال ـع ــراق وس ــوري ــا ولـبـنــان.
ّ
وف ــق م ـصــدر س ـيــاسـ ّـي مــط ـلــع ،تسعى

هــو اآلخــر لحرب غــذائـيــة ،فاملستهدف
هـنــا دول م ـحــور امل ـقــاومــة ،ال ـتــي تريد
واشنطن قطع التواصل بينها وفرض
ع ـ ـقـ ــوبـ ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ألهـ ـ ـ ــداف

إدارة ال ــرئـ ـي ــس دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب إل ــى
«ب ـنــاء عــاقــة جــديــدة مــع ال ـع ــراق وفــق
م ـص ــال ـح ـه ــا» ،م ــوض ـح ــا أن «تـطـبـيــق
قيصر على ســوريــا وإمكانية شموله
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أفقيا

 -1السلطة التشريعية –  -2عائلة مخرج سينمائي أميركي راحل إشتهر برسومه
املتحركة – من األمــراض –  -3صبغ أحمر مهر في إستعماله الفينيقيون ال سيما
سكان صــور ُمستخرج من صدفة املــوركــس – عملة ايطالية –  -4إســم موصول –
خنزير بري – بواسطتي –  -5من الفاكهة – أريــد وأبغي – ُ -6حـ ّـب – عائلة مخرج
شــرائــط مـصـ ّ
ـورة بلجيكي وضــع مغامرات تــان تــان وميلو –  -7سياسي ورئيس
سابق لدولة كوبا قاد حرب عصابات وقلب حكم باتيستا –  -8حرف نصب – مخبز
ّ
يصب في الدانوب –  -9حرف يفيد النفي – ورك –  -10نهار
– نهر في النمسا واملجر
وليل – فرح وحبور وشعور بالبهجة واإلرتياح النفسي

عموديًا

 -1روايــة شهيرة لألديب والــروائــي الفرنسي الكبير غوستاف فلوبير –  -2ممثلة
أميركية وإبنة تشارلي شابلن أسطورة السينما الصامتة – َ -3د ِبــق يعلق باليد
ّ
كالعسل – في القميص – ّ -4
الجوي الدولي –
هر – من األزهــار –  -5منظمة النقل
مجموعة صغيرة دون الكتاب –  -6شــرط في السباق الرياضي –  -7يبس الخبز
أو اللحم – إله الشمس عند قدماء املصريني في معبد أدفــو له رأس صقر – إسم
ّ
الشر – صفة حيوان يأكل طعامه عن طريق خطوتني
موصول –  -8هالك وحلول
األكل وإرجاعه الى الفم ملضغه من جديد –  -9كاتب ومؤلف – عصا ضخمة كعصا
الفأس واملعول –  -10عاصمة أوروبية – يغطي جلد بعض الحيوانات

أفقيا
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بلغهم – ّأج – ّ -5
تب – عتالة –  -6راب
 -1هوليوود – حج –  -2األطلس – فرو –  -3رد – إنتهك – -4
– ومأ – جر –  -7ورشان – يكاد –  -8مارن – فا – ما –  -9ان – درص – يوح –  -10ناظم القدسي
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مشاهير 3468

حلول الشبكة السابقة

 -1هاري ترومان –  -2ولد – بارانا –  -3ال – بشر –  -4يطالع – أندم –  -5ولنغتون – را –
 -6وست هام – فصل –  -7هماليا –  -8فك – يد –  -9حر – جاموس –  -10جورج قرداحي

حل الشبكة 3467

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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6

7

8

9

10

11

أديــب ومؤلف موسوعات من العصر العباسي ( )1225 -1178من أصــل رومــي.
ُإشتغل بالعلم وأكثر من دراسة األدب .أهم مؤلفاته كتاب « معجم البلدان « الذي
ترجم وطبع عدة مرات

إعداد
نعوم
مسعود

 = 5+4+8+7+6حيوان بحري كبير ■  = 9+2+1+3ضد جلوس ■  = 10+11أنت
باألجنبية

حل الشبكة الماضية :ماري ستيوارت

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض إلع ــداد تقرير
تــدقـيــق ملـعـمـلــي امل ـج ـمــوعــات الـبـخــاريــة
ومعملي املحركات العكسية في معملي
الذوق والجية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2020/7/24
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في  5حزيران 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 541
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـتــدعــى ض ـ ــده :مـسـعــود
أن ـط ــون إب ــراه ـي ــم ن ـه ــرا ،وه ــو م ــن بـلــدة
ّ
ً
دي ــرب ــا أصـ ــا ،وم ـج ـهــول مـحــل اإلقــامــة
حاليًا.
بــالــدعــوى رق ــم  2019/134تــدعــوك هــذه
املحكمة السـتــام االسـتــدعــاء ومرفقاته
املــرفــوع ضــدك مــن املستدعية املحامية
ليليانه خليل بــاالصــالــة والــوكــالــة عن
خليل خليل ،بدعوى ازالة الشيوع املقامة
ّ
على العقار رقم  495من منطقة ديربل
العقارية ،وذلك خالل مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ نـشــر ه ــذا اإلعـ ـ ــان ،وات ـخــاذ
مقام لك يقع ضمن نطاق هــذه املحكمة
وإبداء مالحظاتك الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،وإال يعتبر كل تبليغ لك لصقًا
على بــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب م ــروان عباس االع ــور وكيل كميل
ع ــارف ســري الــديــن بوكالته عــن نجيب
عارف سري الدين وبصفة مروان وكيل
نبيل ع ــارف بــو علي ســري الــديــن سند
ملكية بدل ضائع للعقار  233/1بزبدين.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت جمانه محمود ابو الحسن وكيلة
رم ــزي م ــروان اب ــو الـحـســن بصفته احــد
ورث ــة م ــروان بصفته احــد ورث ــة سجيع
احـ ـم ــد اب ـ ــو ال ـح ـس ــن س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ــدل
ضائع للعقار  483بتخنيه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب ط ــارق فـضــل الـلــه امل ـس ـتــراح وكيل
ن ـســريــن رجـ ــب امل ـس ـت ــراح امل ـش ـتــريــة من
علي فوزي عياد سند ملكية بدل ضائع
للعقار  5816الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

