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العالم

ّ
باكستان
التي جرت في باكستان ،أمس ،متقدمًا
التشريعية
االنتخابات
نتائج
خان،
عمران
إنصاف»،
«حركة
زعيم
ر
تصد
ّ
على كل القوى السياسية التقليدية .فوز خان ،السياسي المتهم بـ«التقلب» في المواقف والطامح إلى بناء
«باكستان جديدة» ،والرافض بشدة النخراط بالده في حرب اليمن والمدعوم من مؤسسة الجيش ،يمكن أن
ّ
يتردد في منطقتنا كخسارة جديدة للسعودية ومحورها ،في العالمين اآلسيوي واإلسالمي ،بعد أيام فقط
على صعود مهاتير محمد في ماليزيا

ّ
عمران خان يتصدر االنتخابات:

صفعة آسيوية ثانية للسعودية
عباس الزين
أفـ ـ ــرزت االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة في
باكستان مرحلة سياسية جديدة في
البلد ال ـنــووي اآلس ـيــوي ،ستكون لها
ارتــدادات محلية ودولية ،ملا ستحمله
من تغيير في السياسات الباكستانية
ّ
على الصعد كــافــة .وقــد ع ــززت نتائج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـخـ ـيـ ـب ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـس ـعــوديــة امل ـت ـتــال ـيــة آس ـي ــوي ــا .فبعد
االن ـت ـخــابــات املــال ـيــزيــة ال ـتــي أوص ـلــت
خصم السعودية مهاتير محمد ،إلى
ال ـح ـكــم ،مـطـيـحــا حليفها نـجـيــب عبد
الـ ــرزاق ال ــذي تــم اعـتـقــالــه بتهم فـســاد،
وجـ ـه ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة
ص ـف ـع ــة أخـ ـ ـ ــرى ل ـ ـلـ ــريـ ــاض ،ب ـح ـصــول
خصمها عـمــران خــان ( 65عــامــا) على
األغـلـبـيــة الـبــرملــانـيــة ،مطيحًا حليفها
رئيس ال ــوزراء نــواز شريف املسجون
بتهم فساد هو اآلخر .وبحسب نتائج
أولية غير رسمية ،تقدم حزب «حركة
إنصاف» ،الذي يقوده خان ،بحصوله
ع ـل ــى  116مـ ــن م ـق ــاع ــد ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،مــن
َّ
إج ـم ــال ــي  .272وحـ ــل ح ــزب «ال ــراب ـط ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» (ج ـ ـنـ ــاح ن ـ ـ ــواز ش ــري ــف)
ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـث ــان ـيــة ،ب ـح ـصــولــه على
 58م ـق ـع ـدًا ،فـيـمــا ن ــال «حـ ــزب الـشـعــب
الـبــاكـسـتــانــي» ،ي ـقــوده ب ـيــاوال بــوتــو،
 39مقعدًا.
جـ ـع ــل خـ ـ ــان مـ ـح ــارب ــة الـ ـفـ ـس ــاد ه ــدف ــا
رئـ ـيـ ـسـ ـي ــا لـ ـ ــ«ح ـ ــرك ـ ــة إنـ ـ ـص ـ ــاف» م ـنــذ
تشكيله فــي عــام  .1996وبـعــد أن حاز
املركز الثالث في انتخابات عام ،2013
فإنه فاز باألغلبية في انتخابات العام
الـ ـح ــال ــي ،والـ ـت ــي س ـت ــؤه ـل ــه لـتـشـكـيــل
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـت ــي ق ـ ــال إنـ ـه ــا «س ـت ـكــون
األول ـ ــى ال ـتــي ل ــن ت ـقــدم ّ
أي تـضـحـيــات
سياسية».
يـ ـص ــل خـ ـ ــان إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـك ــم فـ ــي أوقـ ـ ــات
ع ـ ـص ـ ـي ـ ـبـ ــة ت ـ ـع ـ ـي ـ ـش ـ ـهـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاده عـ ـل ــى
الصعيدين االقتصادي واألمني ،وفي
مرحلة حساسة دوليًا ،تتطلب جهودًا
ً
ك ـب ـي ــرة إلبـ ـق ــاء ب ــاك ـس ـت ــان ب ـع ـي ــدة عــن
تــأثـيــراتـهــا .وي ـبــرز الــرجــل إل ــى واجـهــة
ال ـح ـكــم ف ــي إسـ ــام آب ـ ــاد ،مـسـتـنـدًا إلــى
مواقف عديدة ،عارض فيها سياسات
الواليات املتحدة والسعودية ،وهو ما
جعله خصمًا لـلــريــاض ،الـتــي وجهت
إمـكــانــاتـهــا املــال ـيــة واإلع ــام ـي ــة ض ــده،
في خالل السنوات األخيرة .باكرًا ،بدأ
اإلع ـ ــام ال ـس ـع ــودي حـمـلـتــه الــدعــائـيــة
ضد خــان .ففي كانون الثاني من عام
 2016وصفته صحيفة «ع ـكــاظ» بأنه
«مندوب قم في إسالم آباد» ،وأنه لعب
دورًا كبيرًا في تأليب الــرأي العام ضد
اململكة في أروقة البرملان الباكستاني،
وذل ـ ــك ب ـع ــد م ـع ــارض ـت ــه ألي م ـشــاركــة
باكستانية فــي التحالف الــذي تقوده
السعودية في اليمن .فمع بدء العدوان
ال ـس ـعــودي عـلــى ال ـي ـمــن ،وفـيـمــا كــانــت
ال ــري ــاض تـحـشــد «إســام ـيــا» لتشريع
عدوانها ،كان خان يدعو إلى أن تلعب
باكستان دورًا قياديًا فــي املفاوضات
وامل ـ ـسـ ــاعـ ــدة فـ ــي مـ ـح ــادث ــات الـ ـس ــام،
ً
بــدال من أن تصبح أحــد املشاركني في
ّ
الحرب ،في رد على تصريحات رئيس
ال ـ ـ ــوزراء حـيـنـهــا ،نـ ــواز ش ــري ــف ،ال ــذي
تعهد بالدفاع عن السعودية ،معتبرًا
أن الــدفــاع عن سيادتها اإلقليمية هو
ج ـ ــزء أسـ ـ ــاس م ــن س ـي ــاس ــة بــاك ـس ـتــان
الخارجية ،حسب تعبيره.
خـ ـ ــان ،وعـ ـل ــى إثـ ــر س ـع ــي ش ــري ــف إل ــى

وصف خان حكام العالم اإلسالمي بـ«الدمى التي تديرها واشنطن» (أ ف ب)

مـ ـش ــارك ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة فـ ــي ع ــدوانـ ـه ــا،
عمد فــي نيسان عــام  2015إلــى إنهاء
مقاطعته للبرملان التي استمرت سبعة
معارضة في
أشهر ،وطالب مع أحزاب
ِ
بــاكـسـتــان بعقد مــؤتـمــر يجمع جميع
األحــزاب ملناقشة التطورات في اليمن،
ك ــي ال ي ـت ـف ـ ّـرد الـ ـح ــزب ال ـ ــذي يـتــزعـمــه
ش ــري ــف بـ ــال ـ ـقـ ــرار .وتـ ـح ــت ال ـض ـغ ــوط
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـت ــي ق ــاده ــا خ ـ ــان ،فـشـلــت
ح ـك ــوم ــة ش ــري ــف ف ــي ال ـح ـص ــول عـلــى
موافقة برملانها للتدخل العسكري إلى
جــانــب الـسـعــوديــة فــي الـيـمــن .وأص ــدر
الـبــرملــان الباكستاني ق ــرارًا يــدعــم فيه
ال ـج ـه ــود ال ــرامـ ـي ــة إلـ ــى إنـ ـه ــاء األزمـ ــة
اليمنية بالطرق السلمية فقط ،مانعًا
الحكومة من نشر وحدات عسكرية في
الحرب اليمنية.
يكتف خــان بمعارضة أي مشاركة
لــم
ِ
باكستانية في العدوان السعودي على
اليمن ،بل إنه عارض أيضًا إرسال قوات
باكستانية إلى السعودية تحت ذريعة
ت ــدري ــب جـيــش األخـ ـي ــرة ،عـلــى اعـتـبــار
أن تلك الخطوة قد تكون التفافًا على
قــرار البرملان الباكستاني ،حيث دعا،
فــي شباط املــاضــي ،إلــى عــدم السكوت

عن إرسال الحكومة الباكستانية قوات
مــن الـجـيــش إل ــى الـسـعــوديــة ،مــن دون
اكتساب ثقة املجلس الوطني ،وهو ما
نتج عنه قيام رئيس مجلس الشيوخ
الباكستاني ،السيناتور رضا رباني،
باستدعاء وزير الدفاع خرم دستغير،
لتقديم إيضاحات حول خلفية القرار.
يـ ّ
ـوج ــه خـ ــان ،الـ ــذي ف ــاز م ــع بـ ــاده في
بطولة العالم للكريكت كالعب ،أنظاره

أطلقت صحيفة سعودية
على خان لقب «مندوب
قم في إسالم آباد»
باتجاه ما تعانيه بالده على الصعيد
ال ــداخ ـل ــي .وف ــي ال ـعــديــد م ــن إط ــاالت ــه
اإلعــامـيــة ،أكــد أن قضية باكستان ال
عــاقــة لـهــا بالليبرالية أو األصــولـيــة،
كما ينظر إليها الغرب ،بل هي قضية
حـكــم .وي ــرى الــرجــل أن مشكلة الـغــرب
هي في النظر إلى باكستان على ّأنها
قـضـيــة لـيـبــرالـيــة وأص ــول ـي ــة ،مسخفًا

ً
تلك الــرؤى ،مقارنة بما تعانيه بالده،
التي يوجد فيها  25مليون طفل خارج
املــدرســة ،ومـعــدالت وفـيــات أطـفــال هي
األعلى في العالم .وعلى رغــم دراسته
فــي «أك ـس ـفــورد» الـبــريـطــانـيــة وحياته
وزواج ــه الـســابــق فــي اململكة املتحدة،
فــإن خــان ينظر إلــى الــواليــات املتحدة
مــن زاويـ ــة املــآســي ال ـتــي خلفتها بعد
اجـ ـتـ ـي ــاحـ ـه ــا ألفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،وي ـن ـف ــي
مزاعمها حول أن بالده توفر «مالذات
آمـ ـن ــة» ل ـح ــرك ــة «ط ــالـ ـب ــان» األف ـغــان ـيــة
وحـلـفــائـهــا .وق ــد واج ــه خ ــان اتـهــامــات
بالتساهل مــع «الـتـطــرف اإلســامــي»،
حـ ـي ــث أط ـ ـلـ ــق عـ ـلـ ـي ــه مـ ـ ـن ـ ــاوئ ـ ــوه ل ـقــب
«طالبان خــان» ،لكنه رفض بشدة تلك
املـ ــزاعـ ــم ،مــوض ـحــا أنـ ــه دعـ ــا ف ـقــط إلــى
م ـح ــادث ــات س ــام م ــع ت ـلــك الـجـمــاعــات
كطريقة لحل الصراع في باكستان.
ف ــي أع ـق ــاب ات ـه ــام الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
لـبــاكـسـتــان بــدعــم اإلره ـ ـ ــاب ،ق ــاد خــان
ّ
ح ـم ـل ــة واسـ ـ ـع ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ل ـح ــث
الحكومة على إعادة النظر في العالقات
مع واشنطن .تحركات خان البرملانية
تـ ـل ــك ،فـ ــي تـ ـم ــوز مـ ــن ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي،
أرغمت وزير الخارجية خواجة محمد

آص ــف عـلــى إل ـغــاء زي ــارت ــه لــواشـنـطــن،
ورفــض سفر املمثل األميركي لشؤون
أف ـغ ــان ـس ـت ــان وب ــاك ـس ـت ــان إلـ ــى إس ــام
ّ ً
آباد ،معلال ذلك بالسياسات الجديدة
إلسالم آباد ،التي أقرها البرملان .وفي
خ ــال امل ـس ـيــرات االنـتـخــابـيــة األخ ـيــرة
ال ـتــي نـظـمـهــا ح ــزب خ ــان ف ــي املـنــاطــق
الباكستانية ،ارتفعت شعارات عديدة
راف ـ ـضـ ــة ل ـل ـس ـي ــاس ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
جـ ـن ــوب آسـ ـي ــا .وف ـ ــي م ـس ـي ــرة اله ـ ــور،
نقلت «بي .بي .سي ».عن سياسي بارز
م ــن ح ــزب خ ــان قــولــه إن «أي شخص
يــوالــي الــواليــات املتحدة فهو خائن».
وكــان خــان ،بــدوره ،قد وصــف سياسة
الواليات املتحدة في أفغانستان بأنها
األسـ ــوأ ،وأن واشـنـطــن فشلت فــي حل
املسألة بالطرق العسكرية.
ـرات ع ــدي ــدة في
ف ـ ِـش ــل عـ ـم ــران خـ ــان مـ ـ ـ ٍ
ـوز كــاسـ ٍـح يـخـ ّـولــه الــوصــول
تحقيق ف ـ ٍ
إل ــى الـسـلـطــة ،فـهــو لــم يـفــز ب ــأي مقعد
في انتخابات عام  ،1997قبل أن يفوز
واحد فقط في انتخابات ،2002
بمقعد
ٍ
ٍ
ّ
ـات س ـيــاس ـيــة ع ــدي ــدة،
ـ
ب
ـ
ل
ـ
ق
ـ
ت
ـ
ب
ـر
ـ
م
وق ــد
ٍ
تجلت فــي دعــم انـقــاب بــرويــز مشرف
ع ــام  1999ثــم ان ـت ـقــاده فــي انـتـخــابــات
 ،2002وأيضًا في  ،2007حينما انضم
إلى املطالبني باستقالة البرملان ما لم
يستقل مشرف من الجيش ،قبل دخوله
االنـتـخــابــات .ويـصــل خ ــان إل ــى الحكم
حاليًا كخصم لنواز شريف ،الذي كان
قد أطاحه مشرف في انقالبه ،قبل أن
يشكل حكومة ثالثة في عام  ،2013بعد
عــودتــه مــن مـنـفــاه فــي الـسـعــوديــة عــام
 ،2007إال أن شريف تابع االنتخابات
الـتـشــريـعـيــة مــن داخ ــل ال ـس ـجــن ،حيث
يقضي محكوميته منذ الـثــالــث عشر
من الشهر الحالي ،والبالغة  10أعوام،
بعد توجيه اتهامات فساد بحقه ،على
ّ
خلفية وثائق بنما ،حيث سلم رئاسة
ح ــزب ــه إلـ ــى أخ ـي ــه ش ـه ـب ــاز ،ب ـع ــد ق ــرار
ـاط
املحكمة منعه مــن الـقـيــام ب ــأي نـشـ ٍ
سياسي.
ت ـغ ـي ـيــر وجـ ــه ال ـح ـكــم ف ــي ثــان ـيــة أك ـبــر
ال ـ ــدول اإلس ــام ـي ــة ،ال يـمـكــن تـجــاهـلــه
من قبل السعودية والواليات املتحدة.
فوصول عمران خان الذي وصف حكام
العالم اإلسالمي بـ«الدمى التي تديرها
واشـ ـنـ ـط ــن» ،إلـ ــى ال ـح ـك ــم ،س ـي ـكــون لــه
تأثير مباشر على سياسات باكستان
ال ـخــارج ـيــة ب ـش ـكـ ٍـل عـ ــام ،وع ـلــى عــاقــة
بشكل خاص.
إســام آبــاد مع الرياض
ٍ
السعودية ستجد نفسها أمام خطاب
سياسي جديد في البلد النووي ،الذي
حاولت جاهدة استمالته إلى جانبها
بــوجــه إيـ ــران ،فــي اآلون ــة األخ ـي ــرة ،من
دون أن تـحـقــق نـتــائــج مـلـمــوســة على
هذا الصعيد ،ال سيما بعد ما ّ
تردد عن
رفض الحكومة االنتقالية الباكستانية
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ط ـل ـب ــا تـ ـق ــدم ــت ب ـ ــهال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـح ــدة والـ ـس ـع ــوديـ ـ ة إلنـ ـش ــاء غــرفــة
عمليات في بلوشستان الباكستانية،
لــزعــزعــة الـن ـ ظ ــام فــي إي ـ ــران .واآلن ،مع
وصول خان ،املدعوم من قادة الجيش،
واس ـت ـنــادًا إل ــى مــواق ـفــه ال ـســاب ـقــة ،فــإن
ً
عــامــا حــاسـمــا فــي ال ـعــاقــات األمـنـيــة
والـسـيــا َسـيــة مــع ال ــري ــاض وواشـنـطــن
ق ــد ف ـ ــرض ن ـف ـس ــه .ف ــال ـس ـع ــودي ــة ال ـتــي
سعت إلــى مـحــاصــرة إي ــران «إسالميًا
َ
محاصرة اآلن،
وجغرافيًا» ،تبدو هي
بـعــد ت ـفـ ّـرق مـعـظــم حلفائها عـنـهــا ،أو
سقوطهم بقرار شعبي داخلي ،الواحد
تلو اآلخر.
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وقفة

محاكمة اليمين النازي تفضح عالقاته بالدولة األلمانية
زياد منى
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت م ـ ـنـ ــذ أسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــن م ـح ــاك ـم ــة
امل ـت ـه ـمــة ال ــوحـ ـي ــدة ف ــي ق ـض ـيــة خـلـيــة
تسمى «الـقــومــي-االشـتــراكــي الـســري/
Nationalsozialistischer Untergrund,
ـآت تـسـشـ ِـب ،الـتــي ب ــدأت في
ِ ،»NSUب ـ ِ
مطلع  ،2013عبر  376جلسة محاكمة،
وصــدر الحكم عليها بالسجن املؤبد،
ما يعني صعوبة إطالق سراحها في
أي وقت كان .املجموعة ارتكبت جرائم
قتل بحق أجانب أو من أصــل أجنبي
( 8أتــراك ويوناني واحــد) إضافة إلى
شرطية أملــانـيــة ،وأرب ــع عشرة جريمة
سـ ـط ــو عـ ـل ــى مـ ـ ـص ـ ــارف ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
امل ــدن األملــانـيــة ،إضــافــة إلــى تفجيرين
فــي مدينة كولونيا ،بــن عامي 2000
و .2011م ــا أبـ ــرز ه ــذه امل ـج ـمــوعــة من
غـ ـي ــره ــا مـ ــن الـ ـعـ ـص ــاب ــات ال ـي ـم ـي ـن ـيــة
املتطرفة أنها لم تعلن جرائمها.
ص ـ ـ ـ ــدور هـ ـ ـ ــذا الـ ـحـ ـك ــم لـ ـي ــس ب ــاألم ــر
ال ـج ــدي ــد .ال ـجــديــد ح ـقــا ه ــو تعليقات
القاضي على القضية ككل.
املـحــاكـمــة أظ ـهــرت ث ـغــرات ع ــدة أث ــارت
ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام ك ـث ـيــرة ح ــول دور
ب ـعــض أجـ ـه ــزة ال ــدول ــة ف ــي دعـ ــم هــذه
الـ ـعـ ـص ــاب ــة ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا لـ ـي ــس فــي

الـحـصــول على األسـلـحــة واملتفجرات
فـقــط ،إنـمــا فــي عــدم إج ــراء أي تحقيق
جدي ،ومساعدة بقية أعضاء العصابة
ُ
على الفرار .املجموعة اكتشفت عندما
انــدلـعــت الـنـيــران فــي سـيــارة سكن في
مدينة آيــزنــاخ ،وعـثــرت الـشــرطــة على
ال ـع ـض ــوي ــن اآلخـ ــريـ ــن ف ــي امل ـج ـمــوعــة
مقتولني بالرصاص .القاضي ّ
تعجب
كيف يمكن للشخصني االنتحار ،بعد
ف ـش ــل مـ ـح ــاول ــة س ـط ــو ع ـل ــى م ـصــرف
فــي املــديـنــة ،ثــم إح ــراق أنفسهما .كما
تـعـجــب م ــن االدعـ ـ ــاء ب ــأن وجـ ــود أحــد
مـ ـس ــؤول ــي م ـب ــاح ــث ال ـ ــدول ـ ــة امل ـت ـت ـبــع
لـلـقـضـيــة ف ــي م ـق ـهــى إن ـت ــرن ــت عـنــدمــا
ارتـكــب أحــد أعـضــاء العصابة جريمة
ق ـت ــل ص ــاح ــب امل ـق ـه ــى الـ ـت ــرك ــي ،ك ــان
بمحض املصادفة ال غير.
األم ــر اآلخ ــر املـثـيــر لــانـتـبــاه هــو كيف
ي ـم ـكــن أن ت ـب ـقــى ج ــرائ ــم ق ـت ــل أج ــان ــب
استمرت نحو  11عامًا من دون متابعة
أجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـش ــرط ــة أو ج ـ ــذب اه ـت ـم ــام
ال ـج ـم ـه ـ ُـور؛ ق ـي ــل أيـ ـض ــا أن ال ـشــرط ـيــة
األملــانـيــة قتلت ألنـهــا تعرفت إلــى أحد
املـ ـش ــارك ــن ف ــي الـ ـج ــرائ ــم .م ــن األم ـ ــور
األخ ـ ـ ـ ــرى املـ ـثـ ـي ــرة ل ـل ــده ـش ــة هـ ــو ع ــدم
معاقبة أي مــن مسؤولي الــدولــة ،وفي
جـهــاز االسـتـخـبــارات األملــانــي تحديدًا

وم ـك ــات ــب االدعـ ـ ـ ــاء الـ ـع ــام ف ــي والي ـت ــي
ثــورنـغـيــا وسـكـســونـيــا ،ال ــذي ــن عملوا
على التخلص من ملفاتهم عن القضية
بعدما طلبها املدعي األملاني االتحادي.
على رغم «ترحيب» صحافة املؤسسة
الحاكمة بالحكم ،فــإن بعضها توقع
ت ـب ــرئ ــة امل ـت ـه ـمــة ق ـب ــل أيـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة مــن
صـ ـ ــدور الـ ـحـ ـك ــم .كـ ـم ــا أن ال ـص ـح ــاف ــة
األمل ــانـ ـي ــة ل ــم تـ ـب ـ ِـد أي اهـ ـتـ ـم ــام يــذكــر
بجرائم القتل التي ارتكبتها عصابة
«أن أس أو» ،ولــم تـمــارس أي دور في
لـفــت ان ـت ـبــاه األملـ ــان إل ــى خ ـط ــورة تلك
الجرائم وأهمية الكشف عن املجرمني.
الصحافة وأجـهــزة التضليل األخــرى
عملت على التغطية على تلك الجرائم،
ـآت ت ـس ـشـ ِـب ال
صـ ــدور ال ـح ـكــم ع ـلــى ِبـ ـ ـ ِ
يـنـهــي قـضـيــة الـتـنـظـيـمــات اإلجــرامـيــة
اليمينية املتطرفة فــي أملانيا ،بــل إنه
بداية تظهر مدى تغلغلها في مختلف
أجـهــزة الــدولــة .ومــن الــواضــح أن ذلــك
ل ـيــس ه ـي ـنــا ،وم ـعــرفــة مـ ــداه يـمـكــن أن
يـفـجــر ال ــدول ــة م ــن ال ــداخ ــل ،ذل ــك أنـهــا
مـنـعــت ال ـك ـشــف ع ــن م ـح ـتــوى تـقــاريــر
أج ـه ــزة االس ـت ـخ ـب ــارات األمل ــان ـي ــة ذات
الـصـلــة قـبــل م ــرور  120ع ــام ــا ،أي في
!2138

خصوصًا املتعلقة بالضحية التركي
م ــال ــك مـتـجــر ب ـقــالــة ،إذ ح ــاول ــت ربــط
املـغــدور بعصابات املافيا وعصابات
ّتهريب امل ـخــدرات واالت ـجــار بـهــا .هذا
أثــر أيضًا في زمــاء املـغــدور وجيرانه
الذين قاطعوا عائلته ،ما أجبرها على
مغادرة أملانيا إلى الواليات املتحدة.
بعد الكشف عن املجرمني الحقيقيني
تقدمت الــدولــة األملانية باالعتذار من
اب ـنــة املـ ـغ ــدور ال ـتــي رف ـضــت االع ـت ــذار
والعودة إلى أملانيا.

بعد الكشف عن
المجرمين تقدمت
الدولة األلمانية باالعتذار
من ابنة المغدور

نتائج اللوتو اللبناني
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ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1634وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
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¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
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 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :
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¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
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 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 59.250.600ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 26 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.278.869 :ل.ل.
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¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
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ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 59.250.600ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.264 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 46.875 :ل.ل.
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¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

5

أفقيا
 -1فنان لبناني من أغانيه « الغرام املستحيل « –  -2بئر عميقة – إسترجاع – -3
ملك إسكتلندي قديم – مدينة إيطالية – ّ -4
أبي وأكشف – كاشف أو نظام يستخدم
مــوجــات كهرومغناطيسية للتعرف على بعد وارت ـفــاع واتـجــاه وســرعــة األجسام
الثابتة واملتحركة كالطائرات والسفن والعربات وحالة الطقس وشكل التضاريس
–  -5مــن الـكــواكـ ّـب ُيـعــرف بالكوكب األزرق – خاصته وملكه –  -6للنداء – الكسل
والبالدة –  -7عضوا وأكلوا – أصل البناء –  -8في القميص – سرب من الطيور –
عائلة مستشرق إنكليزي راحل –  -9في العود – بحر –  -10أديب وصحافي لبناني
راحل من ّ
ّ
القصصية عام 1928
رواد القصة العصرية أنشأ مجلة ألف ليلة وليلة

عموديًا

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.

6

8

1

4

5

2

9

7

3

9

7

5

1

3

8

6

2

4

3

4

2

9

7

6

8

5

1

5

9

4

8

2

7

3

1

6

2

1

7

6

9

3

4

8

5

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1634
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح26955 :
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 قيمة الجوائز اإلجمالية 36.236.149 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة1 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة36.236.149 :ل .ل.
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نتائج زيد

¶ الجائزة األولى

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6955 :
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.955 :
 -الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.

مشاهير 2927
1

 -1باب األبواب –  -2روتشيلد – وا – ّ -3
جس – عجلون –  -4الشبيه – ا ا ا –  -5بون
– هاتفهم – ّ -6
ّ
غر – ثري –  -7حانوت – شاعر –  -8يم – ألم – تقي –  -9دف – رد –
آب –  -10ريو دي جنيرو

عموديًا

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 152.992.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19.124 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 2.391.521.163 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 56.817.850 :ل .ل.

 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.

حلول الشبكة السابقة

 -1برج أبو حيدر –  -2اوسلو – ّأم – ّ -3
بت – شنغن – دو –  -4اشعب – روافد –  -5ليجيه – تل
–  -6اللهاث – مرج –  -7بدو – ترش – دن –  -8نافيات –  -9أو – آه – عقار –  -10باراماريبو

حل الشبكة 2926

شروط اللعبة

 -1النفس وقواها الباطنة أو ضمير وشعور – آلة في الحياكة –  -2إحدى اإلمارات
العربية املتحدة – وحــدة لقياس الطول –  -3كــذب وافـتــراء – ثــرى –  -4حــرف نفي
عاصمة والية
– خصب – من الحيوانات األليفة –  -5ربــح املــال – مدينة أميركية ّ
تنيسي وهي مركز مالي وتجاري وصناعي –  -6فاتر مبعثرة – للتمني – صفار
ّ
وأهم مدن فلسطني
البيض –  -7ممثلة لبنانية –  -8أجوبتهم – والدتك –  -9من أقدم
التاريخية على الساحل الشرقي للبحر األبيض املتوسط – ملاذا باألجنبية – -10
عاصمة تنزانيا سابقًا

أفقيا

الصحافة
تبد
األلمانية لم ِ
أي اهتمام يذكر
بجرائم القتل
التي ارتكبتها
عصابة
«أن أس أو»
(ويب)

إعداد
نعوم
مسعود
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¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.55 :
8

9

10

11

ملك بروسيا ( )1941-1859وأمبراطور أملانيا أبعد بسمارك وحكم بنفسه.
حالف النمسا وتركيا ودخــل الحرب العاملية األولــى وتـنــازل عن العرش
بعد هزيمته الحرب
 = 11+10+9+5+7+6دولة أوروبية ■  = 10+4+3+2+1أداة لتدخني التبغ ■
 = 5+8حرف عطف

حل الشبكة الماضية :نسيمة بو صالح

 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 634
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة171 :
• يومية أربعة6654 :
• يومية خمسة20376 :

