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العالم

العالم
تقرير

مــايـكــل فـلــن ،فــي عــاقـتــه بــالــروس.
وأض ـ ـ ـ ــاف« :م ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن ،أعـ ـن ــي أن
ً
ذلــك يشكل بالتأكيد دليال ما على
ّ
عــرق ـلــة ال ـق ـض ــاء» ،م ــؤك ــدًا أن األم ــر
«سيعتمد على أشـيــاء أخــرى تركز
على نياته».
وواج ـ ــه ت ــرام ــب وم ـس ــاع ــدوه حـمـلــة
كـ ــومـ ــي اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة عـ ـب ــر م ـهــاج ـمــة
طــري ـقــة إدارتـ ـ ــه لـلـتـحـقـيــق املــرت ـبــط
ببريد كلينتون اإللـكـتــرونــي .وأقـ ّـر
كومي في مقابلته مع «ايه بي سي»
بــأن اقتناعه بــأن كلينتون ستفوز
ً
ف ــي االن ـت ـخــابــات ك ــان «ع ــام ــا» أثــر
فــي ق ــراره إع ــادة فتح التحقيق في
مسألة بريدها اإللكتروني قبل 11
يــومــا مــن االنـتـخــابــات ،وهــو تطور
ّ
ّ
تسبب في
تصر كلينتون على أنــه
هــزيـم ـتـهــا امل ـفــاج ـئــة .وقـ ــال كــومــي:
«ك ـ ــان ـ ــت س ـت ـن ـت ـخ ــب رئـ ـي ـ ـسـ ــة ،ول ــو
أخفيت (األمور املتعلقة بالتحقيق)
على الشعب االميركي لنزعت عنها
الشرعية ما إن يتم إعالن ذلك بعد
انتخابها».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار كـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــاب ـ ـل ـ ـتـ ــه
ّ
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة إل ـ ـ ــى أن م ـج ـم ــوع
تـ ـف ــاع ــات ــه مـ ــع ت ـ ــرام ـ ــب ،ق ـ ـ ــاده إل ــى
االسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج أن اإلدارة ال ـح ــال ـي ــة
ش ـب ـي ـه ــة ب ـ ـن ـ ـيـ ــران ال ـ ـغـ ــابـ ــات ال ـت ــي
ت ـ ـج ـ ـت ـ ــاح األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
لواشنطن .وقــال« :حــرائــق الغابات
ّ
تـحــدث أض ــرارًا هــائـلــة .إن رئــاسـتــه
تقوم ،وستعمل ،على إلحاق أضرار
هائلة بأعرافنا وقيمنا».

كومي ّمقابل ترامب:
غير مؤهل لرئاسة البالد
منذ أن تولى رئاسة الواليات
المتحدة ،يتابع األميركيون
عروضًا متواصلة لدونالد
ترامب ،وعنه ،تكشف
الطريقة التي يدير فيها
هذا الرئيس األميركي أمور
الحكم والعالقات والسياسة
وقضاياه الشخصية
واشنطن ــ األخبار
فــي سـيــاق «ال ـع ــروض املـتــواصـلــة»،
قـ ـ ّـدم أح ــد خ ـصــوم دون ــال ــد تــرامــب،
امل ــدي ــر ال ـســابــق ملـكـتــب الـتـحـقـيـقــات
ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي (إف بـ ــي آي) ،ج ـي ـمــس
ك ــوم ــي ،آخ ــره ــا ف ــي س ـي ــاق تــرويــج
ك ـ ـتـ ــابـ ــه «والء أك ـ ـ ـبـ ـ ــر :الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة،
األكــاذيــب والــزعــامــة» الــذي سيكون
ف ــي م ـت ـن ــاول الـ ـق ــراء رس ـم ـيــا ال ـيــوم
الـثــاثــاء .وفــي التقديم عبر شاشة
ش ـب ـكــة ال ـت ـل ـفــزيــون األم ـيــرك ـيــة «إي
ّ
بـ ــي س ـ ـ ــي» ،قـ ـ ــال إن تـ ــرامـ ــب «غ ـي ــر
مــؤهــل أخــاقـيــا لـيـكــون رئـيـســا» ،إذ
ّ
و«سيلوث كل
إنه يكذب باستمرار
من حوله» .وتساء ل كومي« :كم من

التلوث سيجعلك فــي النهاية غير
قادر على تحقيق هدفك في حماية
البالد وخدمتها؟».
في معرض التأكيد على عدم أهلية
ت ـ ــرام ـ ــب مل ـن ـص ــب ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ،أش ـ ــار
كومي إلى االسلوب الذي «يتحدث
ويتعامل فيه (تــرامــب) مــع النساء
ّ
وكــأن ـهــن قـطــع ل ـحــم» ،فـيـمــا «يـكــذب
مــرارًا بشأن أمــور كبيرة وصغيرة،
ّ
وي ـص ـ ّـر ع ـلــى أن ال ـش ـعــب األم ـيــركــي
يصدقه».
كومي الذي أقاله ترامب من منصبه
ف ــي أي ــار/م ــاي ــو م ــن ال ـع ــام املــاضــي،
رفـ ــع م ــن حـ ــدة خ ـصــوم ـتــه ل ـتــرامــب
إلى ّ
حد دعوة الناخبني األميركيني
ً
إلى التصويت ضده ،قائال« :أعتقد
أن ع ـ ــزل وإزاح ـ ـ ـ ــة دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب
م ــن م ـن ـص ـبــه س ـي ـس ـم ـحــان لـلـشـعــب
األم ـي ــرك ــي ب ــال ـخ ــروج م ــن امل ـ ـ ــأزق...
ي ـح ـتــاج ال ـن ــاس ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد إلــى
ال ـن ـه ــوض وال ــذه ــاب إل ــى ص ـنــدوق
االقتراع والتصويت وفق قيمهم».
وفــي كتابه الــذي نـشــرت مقتطفات
مـنــه صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن بــوســت»،
شـ ّـبــه كــومــي تــرامــب بزعيم عصابة
غ ـ ـيـ ــر ص ـ ـ ـ ـ ــادق ،وق ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـ ــه ط ــال ـب ــه
بتقديم الوالء له.
تــرامــب لــم يـصـبــر عـلــى تـصــريـحــات
كــومــي ،إذ س ــارع بــالــرد فــي خمس
تـ ـغ ــري ــدات ،قـ ــال ف ــي واحـ ـ ــدة مـنـهــا:
«ل ــم أط ـلــب يــومــا الـ ــوالء الـشـخـصــي
من كومي .بالكاد أعرفه ...إنه ليس

ذك ـي ــا ...ه ــذه أي ـضــا إح ــدى أكــاذيـبــه
الكثيرة .مــذكــراتــه تـخــدم مصلحته
الشخصية وهي زائفة ...وسيسجل
ب ــأن ــه أسـ ـ ــوأ م ــدي ــر إف بـ ــي آي فــي
التاريخ ،إلى ّ
حد بعيد».
وق ـ ـ ــال تـ ــرامـ ــب إن كـ ــومـ ــي ت ـع ــاط ــى
بـ ـ ـ «غ ـ ـبـ ــاء» مـ ــع ال ـت ـح ـق ـي ــق امل ــرت ـب ــط
ب ـم ـن ــاف ـس ـت ــه ع ـ ـ ــام  2016هـ ـي ــاري
كلينتون ،بشأن كيفية استخدامها
خادمًا خاصًا لبريدها اإللكتروني
ع ـن ــدم ــا ك ــان ــت وزيـ ـ ــرة ل ـل ـخــارج ـيــة.
وفـ ــي ت ـغ ــري ــدة أخـ ـ ــرى ،قـ ــدم ت ــرام ــب
عــرضــا مــوجــزًا مل ــذك ــرات مــديــر «اف
بي آي» السابق ،مشيرًا إلى وجود
أسـئـلــة «كـبـيــرة» تـسـتــدعــي اإلجــابــة
عنها« :كيف نشر معلومات سرية
(سجن) ،ملاذا كذب على الكونغرس
(سـ ـ ـ ـج ـ ـ ــن) ،مل ـ ـ ـ ــاذا رفـ ـ ـض ـ ــت ال ـل ـج ـن ــة

قال كومي إنه
غير متأكد إن كان
لدى الروس ملفات
خطيرة عن ترامب

ال ــوط ـن ـي ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ت ــزوي ــد
مكتب التحقيقات الفدرالي بخادم
إنترنت (ملاذا لم يأخذوه)؟».
وبـ ـ ـ ـ ــدا تـ ـ ــرامـ ـ ــب ك ـ ــأن ـ ــه يـ ـشـ ـي ــر إلـ ــى
م ـج ـم ــوع ــة اتـ ـه ــام ــات غ ـي ــر ّم ـس ـنــدة
ّ
وجهها إلى كومي ،زاعمًا أنــه كذب
ف ــي ش ـه ــادة أمـ ــام مـجـلــس الـشـيــوخ
في أيار/مايو املاضي عبر نفيه أنه
ّ
سرب معلومات لوسائل اإلعالم.
مــن جـهـتـهــا ،قــالــت املـتـحــدثــة بــاســم
الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض سـ ـ ـ ــارة سـ ــانـ ــدرز
ل ـش ـب ـكــة «إي ـ ــه ب ــي س ـ ــي»« :انـ ـظ ــروا،
من الواضح جــدًا أن جيمس كومي
ّ
مسرب (للمعلومات) يعترف بذلك
بنفسه .لقد كذب على الكونغرس».
ّ
غـيــر أن كــومــي لــم يـعــدم وج ــود من
يدافع عنه ،فقد قال أحد املسؤولني
ّ
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن امل ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــرمـ ـ ــن إن
كــومــي «أك ـثــر صــدقـيــة مــن الـنــاحـيــة
األخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــن آخ ـ ــري ـ ــن ح ـ ــاولـ ــوا
وف ـش ـلــوا ...إن مــا يـقــولــه لــه تــأثـيــر».
وق ــد اعـتـبــر أح ــد نــاش ـطــي «ال ـحــزب
ّ
الـجـمـهــوري» أن تصريحات كومي
وردود تــرامــب وتعليقاته ستعمل
عـ ـل ــى رفـ ـ ــع م ـب ـي ـع ــات الـ ـكـ ـت ــاب إل ــى
أكـثــر مــن مـلـيــون نـسـخــة ،عـلــى غــرار
مـبـيـعــات كـتــاب مــايـكــل وول ــف «نــار
وغضب».
فــي مــا يـتـعـلــق بــروس ـيــا وتــأثـيــرهــا
ع ـلــى ت ــرام ــب ،قـ ــال ك ــوم ــي إنـ ــه غـيــر
مـتــأكــد إن كــان لــدى ال ــروس ملفات
خطيرة يمكن استخدامها البتزاز

كان ترامب قد أقال كومي من منصبه في شهر أيار الماضي (أ ف ب)

تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب ،س ـ ـ ـ ـ ــواء ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
بسلوكه الشخصي قبل انتخابه أو
تصرفات فريق حملته.
ّ
وق ــال كــومــي إن الــرئ ـيــس قــد يـكــون
ع ــرق ــل ع ـم ــل ال ـق ـض ــاء ع ـن ــدم ــا طـلــب
م ـنــه ال ـت ـخ ـلــي ع ــن ال ـت ـح ـق ـيــق بـشــأن
م ـس ـت ـشــار األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ال ـســابــق

السعودية

ّ ً
ً
ّ
«مكرمة» سلمان ال تعمر طويال« :كان» منصة جديدة للتطبيع
بعدما بات اللقاء بين
مسؤولين إسرائيليين
وسعوديين في المحافل
الدولية أمرًا مألوفًا خالل
األشهر األخيرة ،تتجه
األنظار إلى مهرجان «كان»
السينمائي في باريس ،حيث
يأمل إسرائيليون أن يشهد
اجتماعًا بين َ
وزيري ثقافة
الرياض وتل أبيب ،بعدما أبدى
األول رغبته في «التعاون
الثقافي»
ال تكاد السعودية تقدم على خطوة
تجميلية للمسار «التطبيعي» غير
املـتـحـ ّـرج ال ــذي ب ــدأت اختطاطه منذ
أشهر ،حتى تأتي «فضيحة» جديدة
لتنسف جميع تلك الخطوات ،وتؤكد
ّ
أن األصل في كل ما تقوم به الرياض
راه ـ ـ ـنـ ـ ــا ،ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـص ــل بــال ـق ـض ـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،هـ ــو تـ ـص ــري ــح ول ــي
ال ـع ـهــد ،مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،األخ ـيــر،
ملجلة «ذي أتالنتيك» ،والــذي اعتبر
فيه أن «لإلسرائيليني الـحــق فــي أن
ت ـك ــون ل ـه ــم أرض ـ ـهـ ــم» ،مـ ـش ــددًا عـلــى
ض ــرورة «الـتــوصــل إلــى اتـفــاق سالم
لضمان االسـتـقــرار للجميع ،وإقامة
عالقات طبيعية».
بعدما بالغت املنابر املوالية للمملكة
ف ــي االح ـت ـف ــاء ب ــإع ــان امل ـل ــك سـلـمــان
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من فعاليات «أسبوع الموضة العربي» في الرياض (أ ف ب)

ت ـسـم ـيــة ال ـق ـم ــة ال ـعــرب ـيــة الـ ـ ــ 29الـتــي
انعقدت فــي الظهران «قمة الـقــدس»،
وال ـت ـب ــرع بـمـبـلــغ  200م ـل ـيــون دوالر
لـصــالــح الفلسطينيني ،خــرجــت إلــى
العلن دعــوات إسرائيلية جديدة إلى
دعــم جـهــود ولــي العهد التطبيعية.
دع ـ ـ ــوات ت ـع ـقــب ت ـصــري ـحــا مـنـســوبــا
لـ ــوزيـ ــر الـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،عـ ــواد
ال ـعــواد ،يـثـ ّـبــت ،إلــى جــانــب معطيات
أخــرى ،أن إعــان سلمان ،شأنه شأن
إبدائه سابقًا تمسكه بـ«حق الشعب
الفلسطيني في قيام دولته املستقلة،
وعاصمتها القدس» إثر حديث نجله
ع ــن «م ـص ــال ــح م ـش ـتــركــة ك ـث ـي ــرة مــع
إسرائيل» ،ليس إال من باب املناورات
الدعائية التي تستهدف امتصاص
الغضب على السياسات السعودية.

ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع انـ ـعـ ـق ــاد مـ ــا ُس ـ ّـم ـي ــت
«قمة القدس» ،نشر موقع «إسرائيل
ً
ً
بالس» مقاال مطوال ملدير عام وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة (س ــاب ـق ــا)،

أكد الدبلوماسي
اإلسرائيلي أن السعودية
مستعدة لتأسيس
عالقاتها مع إسرائيل

«مركز بيريس للسالم» ،أوري
رئيس
ّ
س ــاف ـي ــر ،حـ ــض ف ـي ــه إس ــرائـ ـي ــل عـلــى
«االس ـت ـف ــادة مــن األجـ ــواء اإليـجــابـيــة
ال ـتــي يـبـثـهــا ول ــي الـعـهــد الـسـعــودي
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة» .وق ـ ــال س ــاف ـي ــر ،ال ــذي
ك ــان ل ــه دور رئ ـيــس ف ــي امل ـفــاوضــات
مع إسرائيل إبــان تسعينيات القرن
امل ــاض ــي ،إن اب ــن سـلـمــان «أبـ ــدى في
املباحثات التي أجراها في واشنطن
استعداده للتعاون مع إسرائيل التي
يــرى فيها قــوة تكنولوجية وأمنية،
شرط حل النزاع مع الفلسطينيني».
وإذ تـ ـ ـف ـ ــادى ال ـ ــرج ـ ــل الـ ـ ــدخـ ـ ــول فــي
تـ ـف ــاصـ ـي ــل رؤيـ ّـ ـت ـ ــه ألي اتـ ـ ـف ـ ــاق مــن
ً
ه ــذا ال ـنــوع مـفــضــا انـتـظــار مــا لــدى
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب،
إال أن ســاف ـيــر ن ـقــل ع ــن دبـلــومــاســي
ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي تــل
أبـ ـي ــب أن ث ـم ــة «ان ـط ـب ــاع ــا إي ـجــاب ـيــا
ك ـب ـي ـرًا ف ــي ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ووزارة
الـخــارجـيــة إزاء األم ـيــر ال ـس ـعــودي».
وأكـ ـ ـ ــد ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
أن «ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة الـ ـ ـي ـ ــوم م ـس ـت ـعــدة
ل ـتــأس ـيــس ع ــاق ــات ـه ــا م ــع إس ــرائ ـي ــل
مقابل مفاوضات مع الفلسطينيني
ع ـلــى أسـ ــاس ح ــل ال ــدول ـت ــن ،ولـيــس
فـقــط االنـسـحــاب ل ـحــدود  ،1967كما
ذك ــرت امل ـبــادرة السعودية للسالم»،
م ـشــددًا عـلــى أن «ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وإسرائيل مطالبتان بمساندة ولي
العهد السعودي للوفاء بتعهداته».
وتأتي دعــوة سافير بعد أيــام قليلة
من تصريح تطبيعي لوزير الثقافة
ال ـس ـع ــودي ،ض ـمــن تـجـلـيــات حــرص
مسؤولي ابن سلمان ،منذ فترة غير
قصيرة ،على عــدم تفويت فرصة أو
محفل مــن دون اإلع ــان عــن رغبتهم
في «عالقات طبيعية» مع إسرائيل.
وليس «مهرجان كــان» السينمائي،

املقام في العاصمة الفرنسية باريس،
والــذي تشارك فيه السعودية للمرة
األولـ ــى ف ــي تــاري ـخ ـهــا ،اس ـت ـث ـنـ ً
ـاء من
ذل ــك .إذ ُسـ ّـجــل خــالــه حــديــث لـعــواد
ال ـعــواد إلــى الصحافي اإلســرائـيـلــي،
جــدعــون كــوتــز ،عــن تطلع ب ــاده إلى
«الـ ـتـ ـع ــاون ال ـث ـق ــاف ــي» ب ـي ـن ـهــا وب ــن
إس ــرائ ـي ــل .وبـحـســب م ــراس ــل «هيئة
ّ
ال ـبــث اإلســرائ ـي ـل ـيــة» ،شـمـعــون آران،
فقد أجــاب الـعــواد ســؤال كوتز حول
املــوضــوع بــ«(أنـنــي) آمــل أن يتم ذلك
ّ
قــري ـبــا ب ـعــد ح ــل امل ـشــاكــل ال ـعــال ـقــة».
ول ـف ــت آران إلـ ــى أن وزيـ ـ ــرة الـثـقــافــة
اإلسرائيلية ،ميري ريغيف ،تحضر
املـ ـه ــرج ــان ،م ـع ــرب ــا ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن
تـلـتـقــي نـظـيــرهــا ال ـس ـع ــودي بـقــولــه:
«هل سيلتقي اإلثنان» .وفي تغريدة
أخ ـ ــرى ع ـلــى ح ـســابــه ف ــي «ت ــوي ـت ــر»،
بــارك آران للسعودية افتتاحها أول
صــالــة للسينما فــي مــركــز املـلــك عبد
الله املالي في الرياض (غدًا األربعاء)،
متمنيًا لها «النجاح في ذلك».
وكــانــت صحيفة «سـبــق» السعودية
ق ـ ــد ن ـ ـش ـ ــرت ،ف ـ ــي ش ـ ـب ـ ــاط /فـ ـب ــراي ــر
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارًا ،مـ ـ ــع ال ـ ـحـ ــاخـ ــام
ال ـي ـه ــودي ،ب ـن ـخــاس غــولــدشـمـيــدت،
أشـ ــاد فـيــه بــولــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي،
محمد بن سلمان ،معربًا عن يقينه
بأنه «سيكون هناك في يوم من األيام
س ــام بــن ال ـعــرب وال ـي ـهــود» .وعقب
ذلك ،نشرت صحيفة أميركية مقابلة
مـ ــع وزي ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل الـ ـس ــاب ــق ،األمـ ــن
ال ـعــام ل ــ«راب ـطــة ال ـعــالــم اإلس ــام ــي»،
محمد بن عبد الكريم العيسى ،دعا
فـيـهــا إل ــى «ال ـت ـعــايــش م ــع ال ـي ـهــود»،
راف ـ ـضـ ــا مـ ــا سـ ـم ــاه ــا «الـ ـطـ ـم ــوح ــات
العربية التاريخية إلى القضاء على
إسرائيل».
(األخبار)

نتائج اللوتو اللبناني
27 39 37 34 25 17 9
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1605وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة39 - 37 - 34 - 25 - 17 - 9 :
الرقم اإلضافي27 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:124,893,670
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة124,893,670 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 60,769,260ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3,038,463 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 60,769,310ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,299 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 46,782 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 148,568,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 18,571 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 988,357,898 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1605
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح35321 :
¶ الجائزة األولى  75,000,000ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5321 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.321 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.21 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 565
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة982 :
• يومية أربعة7483 :
• يومية خمسة80315 :

تقرير

ترامب :الصين وروسيا
تخفضان قيمة العملة
اتهم الرئيس األميركي دونالد ترامب ،روسيا والصني،
ّ
أمس ،بأنهما تعمدان إلى خفض قيمة العملة في الوقت
الذي ترفع فيه الواليات املتحدة أسعار الفائدة.
وقــال تــرامــب على «تــويـتــر»« :روسـيــا والـصــن تلعبان
لـعـبــة خ ـفــض قـيـمــة ال ـع ـم ـلــة ،بـيـنـمــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة
تواصل زيادة أسعار الفائدة .هذا غير مقبول!».
وتـشـيــر ت ـغــريــدة ت ــرام ــب إل ــى م ــا ي ـع ـ ّـده م ــزاي ــا تـجــاريــة
غير عــادلــة ،إذ عندما تـكــون عملة بلد مــا «منخفضة
على نحو مصطنع» ،تكون صادراتها أكثر قدرة على
املنافسة ،في حني أن زيــادة أسعار الفائدة األميركية
تساعد عمومًا في ارتفاع قيمة الدوالر ،وهو ما يجعل
الصادرات األميركية أكثر تكلفة.
ومـنــذ تــولــى تــرامــب السلطة فــي كــانــون الـثــانــي ،2017
تــراجــع ال ــدوالر كـثـيـرًا أم ــام معظم الـعـمــات ،بـمــا فيها
اليوان الصيني وأيضًا الروبل الروسي ،إلى أن فرضت
الواليات املتحدة عقوبات في األسابيع القليلة املاضية
على روسيا.
وفـ ــي ت ـق ــري ــر ن ـص ــف س ـن ــوي أصـ ــدرتـ ــه يـ ــوم الـجـمـعــة
املاضي ،امتنعت وزارة الخزانة األميركية مجددًا عن
تسمية أي من شركائها التجاريني كمتالعبني بالعملة.
وجاء التقرير بينما تواصل إدارة ترامب السير قدمًا
في رسوم جمركية محتملة وقيود أخرى ومفاوضات
ملحاولة خفض عجز تجاري ضخم مع الصني.
(رويترز)
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أفقيا

ُ
 -1من املعالم السياحية املشهورة في لبنان –  -2صفة تطلق على الحمل – عاصمة
آسيوية –  -3نجيب على الهاتف – ماركة آالت موسيقية –  -4شرط في ميدان سباق
الخيل – منطقة هضاب رملية واسعة بني بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ –  -5أم
التوراة –  -6إحدى جزر أنتيل الهولندية فيها مصافي نفط
إسماعيل كما جاء في ُ
ّ
للتمني – جحر الضبع – للنفي –
تعمل لحساب فنزويال – تصنع منه الثياب – -7
ّ
صحية ّ
جمة – ُيستخرج منه السكر
 -8بقل زراعي يؤكل نيئًا أو مطبوخًا وله فوائد
–  -9مطربة مصرية – نعم باألجنبية –  -10من الحيوانات ُيعرف عنها تفوقها في
الذكاء – عاصمة عربية

عموديًا

 -1مدينة كندية كبرى مدن مقاطعة كيبك – حرث األرض بالسكة –  -2خانه ونقض
ّ
معجمي وناشر فرنسي راحل له قاموس اللغة الفرنسية ومجموعة كبيرة
عهده –
من القواميس املختلفة –  -3إحــدى الواليات املتحدة األميركية – مكان مرتفع في
الجبال –  -4إله مصري – مدينة إيطالية –  -5بلدة لبنانية جردية بقضاء جبيل –
ضمير متصل –  -6ماركة سيارات – خبز يابس –  -7بعد تاسع – نراه فوق سطوح
األبنية التراثية اللبنانية –  -8يهلكهم ويميتهم –  -9يتوب مبعثرة – البيت الضخم
الكبير –  -10فرقة النخبة في الجيش النظامي العثماني إشتهرت بقوتها وبطشها
تأسست في عهد السلطان مراد األول

أفقيا

شروط اللعبة

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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مشاهير 2847

حلول الشبكة السابقة

1

 -1مايكل انجلو –  -2يوناني – فول –  -3رب – نانسي –  -4ينيره – يد –  -5اغريبا – -6
ميس – رياحني – ّ -7
منية – ّ
تهب –  -8أش – إد – رجال –  -9رفاق – ديانا –  -10سيرة الحب

عموديًا
 -1ميريام فارس –  -2اوبنغي – ُش َ
في –  -3ين – يرسم – آر –  -4كابري – ناقة –  -5لن – هبريد
ّ
ّ
–  -6أين – آية – دل –  -7أز – ريح –  -8جفن – إحتجاب –  -9لوسي – ُيهان –  -10وليد جنبالط

حل الشبكة 2846

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

صناعي إيـطــالــي شهير ( )2003 -1921واملـســاهــم الرئيسي فــي شركة
فيات للسياراتُ .يعتبر شخصية بارزة في العالم وأغنى رجل في تاريخ
إيطاليا الحديثة
 = 1+9+8+10مدينة بلجيكية ■  = 7+2+4+3صوت الوجع ■ 11+10+5+6
= نهر في آسيا الوسطى

حل الشبكة الماضية :خليل النعيمي

