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العالم

العالم
إيران

تقرير

«الباسيج»:
أمام
خامنئي
ال ارتماء في حضن أميركا ما دمت حيًاّ
رغم تقديم جون
بولتون ،أمس ،إيران في
استراتيجية بالده لـ«مكافحة
اإلرهاب» ،على أنها «الممول
الرئيسي العالمي لإلرهاب
الدولي» ،فإن التصريحات
على الضفتين ال تشي
باستعدادات للحرب.
مع ذلك ،تحتاج الضغوط
األميركية المتصاعدة
إلى «التحدي» الذي شهره
خامنئي أمس أمام جموع
«الباسيجيين» في طهران،
تبديدًا لرهان واشنطن على
«استسالم» إيران
م ــع اسـ ـتـ ـع ــادة إي ـ ـ ــران ل ــذك ــرى ح ــرب
الـسـنــوات الثماني مــع ال ـعــراق ،على
وق ــع االعـ ـت ــداء ال ـقــاســي الـ ــذي ط ــاول
الـعــرض العسكري للحرس الـثــوري
قبل أيام ّ
وردت عليه طهران بهجوم
صاروخي عابر للحدود ،وكذلك مع
اقتراب العقوبات األميركية األقسى
من التنفيذ ،خرج املرشد األعلى علي
خــامـنـئــي ،أمـ ــام عـنــاصــر «الـتـعـبـئــة»
(الباسيج) في استعراض كبير أراد
إرس ـ ــال رس ــائ ــل ف ــي ات ـج ــاه ــات ع ــدة،
أبـ ــرزهـ ــا رف ـ ــع االسـ ـتـ ـع ــداد الـشـعـبــي
لبلوغ الضغوط األميركية ذروتها،
وال سيما على املستويات املعنوية

واإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة .وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـســه،
الطمأنة مبكرًا إلــى أن طهران قــادرة
ع ـل ــى تـ ـح ــدي الـ ـعـ ـق ــوب ــات وال ـت ـغ ـلــب
عليها ،رغــم اختيار طــريــق التحدي
ملشروع اإلدارة األميركية الجديد.
وقـ ــال امل ــرش ــد اإلي ــران ــي إن اقـتـصــاد
إي ـ ــران «ق ـ ــادر ع ـلــى إل ـح ــاق الـهــزيـمــة
بــالـعـقــوبــات» األمـيــركـيــة ،واعـ ـدًا بــأن
الــواليــات املـتـحــدة «ستتلقى صفعة
أخـ ــرى» بـعــد فـشــل عـقــوبــاتـهــا .وأق ـ ّـر
خ ــام ـن ـئ ــي ،فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ب ــأن
ال ـط ــري ــق أم ـ ــام ال ـت ـق ــدم مـ ـش ـ ّـرع «لـكــن
هـنــاك بـعــض الـعـقـبــات» ال ـبــاد التي
تـ ـع ــان ــي م ـ ــن مـ ـش ــاك ــل اقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
بينها االق ـت ـصــاد الـنـفـطــي ال ــذي هو
«ع ـيــب كـبـيــر ف ــي ح ــد ذات ـ ــه» ،إضــافــة
إل ـ ــى «اإلس ـ ـ ـ ـ ــراف» وافـ ـتـ ـق ــاد «ث ـق ــاف ــة
التوفير» .واستطرد خامنئي بالقول
ّ
إن «العيب الحقيقي أن يظن الشاب
داخل البالد أن ال سبيل للحل سوى
االرت ـم ــاء فــي حـضــن ال ـع ــدو» .وحــذر
م ــن أن م ــا ي ـحــاك ض ــد إيـ ــران يتمثل
في إيصال الشعب إلــى نتيجة بأنه
«يواجه طريقًا مسدودًا ،وأن ال سبيل
لـلـحــل إال بــال ـخ ـضــوع واالس ـت ـســام
أم ـ ـ ـ ــام أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا» .واتـ ـ ـه ـ ــم خ ــام ـن ـئ ــي
املــروجــن لفكرة أن «ال سبيل سوى
االرتماء في حضن العدو» بـ«خيانة
البالد» ،مضيفًا« :لن أسمح ما دام ّ
في
ٌ
رمق بأن يحصل هذا األمر» .ورأى أن
تجاوز العقبات أمام إيران ممكن من
خــال تأكيد الـعــداء األمـيــركــي وعــدم
إن ـك ــاره ،إض ــاف ــة إل ــى الـثـقــة بالنفس
ومعرفة من أي ساحة سيشن العدو
هجومه.
وف ــي كـلـمــة ل ــه ،أمـ ــس ،أمـ ــام ع ـشــرات
اآلالف من عناصر قوات «الباسيج»
في ملعب «آزادي» في طهران ،شدد
ع ـل ــى «ع ـظ ـم ــة إيـ ـ ـ ــران» واس ـت ـع ـصــاء
إلحاق الهزيمة بها ،مشيرًا إلى طلب
الرئيس األميركي من األوروبيني أن
يتريثوا شهرين أو ثالثة الجتثاث
ال ـن ـظ ــام اإلي ـ ــران ـ ــي ،م ـع ـل ـقــا ب ــال ـق ــول:

ّ
حذر خامنئي من
«استغالل العدو»
لإلعالم ووسائل
التواصل

ّ
«تـ ــذكـ ــرت ت ـص ــري ـح ــات ق ـب ــل أرب ـع ــن
ع ـ ــام ـ ــا أيـ ـ ـ ّض ـ ــا ألم ـ ـيـ ــركـ ــا ّ وع ـب ـي ــده ــا
كــانــوا ُيـبــشــرون فيها بأنها (الـثــورة
ُ
اإلي ــرانـ ـي ــة) ســت ـج ـتــث م ــن ج ــذوره ــا

ف ــي غ ـضــون س ـتــة أش ـه ــر ،ه ــا ق ــد مـ ّـر
 40ع ــام ــا الـ ـي ــوم ،وقـ ــد ت ـح ـ ّـول ــت تلك
الـغــرســة الـطــريــة إلــى شـجــرة باسقة.
واآلن ي ـق ــوم هـ ــذا ال ـب ــائ ــس (دون ــال ــد
ت ــرام ــب) بـتـمـنـيــة ن ـف ـســه وأعـ ــوانـ ــه».
وت ـ ــاب ـ ــع خ ــامـ ـنـ ـئ ــي« :ه ـ ـ ـ ــذا ال ـش ـع ــب
والجيل الجديد قد قـ ّـرر أن ال يجري
اسـتـحـقــاره م ـ ّـرة أخ ــرى ،وق ــد ق ـ ّـرر أن
ال يخضع للعدو والـقــوى األجنبية،
وقد ّ
قرر أن يبلغ بإيران قمم الشرف
والعزة ،وهو قادر على ذلك» .وحذر
من رهان األميركيني وحلفائهم على
اسـتـغــال وســائــل اإلع ــام ووســائــط
الـتــواصــل االجتماعي «فــي مواجهة
الرأي العام».
في غضون ذلــك ،قــدم مستشار األمن
ال ـق ــوم ــي األمـ ـي ــرك ــي ،جـ ــون بــول ـتــون،
أمــس ،استراتيجية بــاده لـ«مكافحة

ً
بوتين يصل الهند محمال بـ«أس  :»400الدوالر خارج المعادلة

اإلرهاب» .وركزت االستراتيجية التي
عــرضـهــا بــولـتــون أم ــام الصحافيني،
عـ ـل ــى كـ ــل مـ ــن إي ـ ـ ـ ــران و«الـ ـجـ ـم ــاع ــات
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة امل ـت ـط ــرف ــة».
وقــال املسؤول األميركي إن الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة تـ ــواجـ ــه تـ ـه ــدي ــدات إي ـ ـ ــران،
واصفًا إياها بأنها «املمول الرئيسي
العاملي لإلرهاب الدولي منذ ،»1979
فيما رأى في ما وصفها بـ«الجماعات
اإلس ــامـ ـ ّي ــة اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة امل ـت ـط ــرف ــة»،
أنـ ـه ــا ت ـم ــث ــل «أب ـ ـ ــرز ت ـه ــدي ــد إره ــاب ــي
عـ ـب ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ل ـ ـلـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة
ومصالحها في الـخــارج» .من جهته،
ق ــال قــائــد ال ـقــادة املــركــزيــة األميركية
جــوزيــف فــوتــل ،إن الــواليــات املتحدة
«ال تسعى إلــى الـحــرب مــع إي ــران ،وال
أعتقد أن هذا ما نركز عليه».
(األخبار)

غير آبهة بتلويح واشنطن بفرض
عقوبات عليها ،مضت الهند قدمًا
في شراء صواريخ «أس  »400بقيمة 5
ُمليارات دوالر من روسيا ،في صفقة
أبرمت بحضور بوتين ،ستكون األضخم
بعملة غير الدوالر
كشف وزير الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف ،في
تموز املاضي ،عن ضغوطات تمارسها واشنطن على
ً
كل من تركيا وإندونيسيا والهند ودوال أخرى ،بشكل
ّ
سري وعلني ،من أجل التخلي عن صفقات أسلحة
مرتقبة مع روسيا ،واصفًا ثقافة التهديد األميركية
بـ«املؤسفة» .حينها ،أكد الفروف أن «االقتصادات
النامية» سترفض محاوالت «التقييد» األميركية ،ولن
توافق على تحول حقها في التجارة الحرة مع الدولة
التي تريدها ،موضع إنذار وتهديد .هذا «االطمئنان»
الروسي ترجمته نيودلهي ،أمس ،حني استقبلت
ً
الرئيس فالديمير بوتني ،الذي جاء محمال بمنظومة
صواريخ من طراز «أس  ،»400وغيرها من األسلحة
واملعدات العسكرية .توقيع الصفقة ،التي تبلغ قيمتها

التعاون مع نيودلهي تصديًا للصني ،التي تخوض
معها حربًا تجارية شرسة منذ وصول ترامب إلى
ّ
الرئاسة .كما أن اإلجراءات األميركية قد تشكل تهديدًا
لالتفاق الذي أبرمته واشنطن مع الهند ،حول إجراء
مناورات عسكرية مشتركة عام  ،2019وتبادل
معلومات عسكرية حساسة.
وشهدت العالقات الروسية-الهندية تحسنًا ملحوظًا
العام املاضي ،حني عقد مودي وبوتني قمة ثنائية
مثمرة ،وأجروا لقاءات جانبية في أستانا ،وخالل قمة
مجموعة العشرين في أملانيا ،قبل أن يلتقيا مجددًا
خالل العام الحالي .ويأتي ذلك ،بعد أن تدهورت العالقات
في السنوات القليلة املاضية ،نتيجة االصطفافات
السياسية ،بعد تقارب الهند مع واشنطن ،وتوجه
موسكو نحو تعزيز عالقاتها مع الصني وباكستان.
من املتوقع أن يبحث بوتني ورئيس الوزراء الهندي،
ناريندرا مودي ،احتمال التعاون مع روسيا لبناء محطة
نووية ثانية في الهند ،في وقت تقوم موسكو ،بتوسيع
أكبر محطة «كودانكوالم» الكهروذرية في والية تاميل
نادو الهندية الجنوبية .وعلى جدول األعمال أيضًا،
تدريب الجانب الروسي رواد فضاء من الهند ،التي
تسعى إلى إرسال أول مهمة فضائية في عام .2022
(األخبار ،أ ف ب)

لشراء سفن حربية روسية بقيمة  2.2مليار دوالر،
كانت قد أبرمتها مع موسكو عام  .2016وفي هذا
السياق ،أفادت تقارير إعالمية روسية ،بأن موسكو
تخطط أيضًا لتزويد الهند  200مروحية خفيفة
من طراز «كا ،»-226بقيمة مليار دوالر .وتعتزم
نيودلهي تسديد جميع الصفقات املبرمة مع موسكو
خالل زيارة بوتني ،بالعملة الهندية ،بسبب العقوبات
األميركية ،التي تمنع البنوك الهندية من تحويل األموال
إلى حسابات الشركات الروسية.
ّ
وتربعت الهند ،على عرش الدول األكثر استيرادًا
للسالح في العالم ،خالل السنوات الـ 5املاضية ،وفق
تقرير مفصل عن مبيعات السالح في العالم ،بني
عامي  2013و ،2017نشره «معهد استوكهولم
الدولي ألبحاث السالم» ( ،)Sipriالذي كشف أن
ُ
نيودلهي تستورد  12%من األسلحة عامليًا .وت ّعد
روسيا ،املصدر الرئيسي لهذا السالح ،إذ شكلت
صفقات التسليح الروسية  62%من واردات الهند.
وتحتل الواليات املتحدة املركز الثاني ،في حني ازدادت
شحنات األسلحة الواردة إلى الهند من الواليات
املتحدة ،خالل تلك الفترة ،بأكثر من ست مرات.
ليس واضحًا ما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات
على الهند بالفعل ،ال سيما أنها تحتاج إلى توثيق

 5مليارات دوالر ،وسبق أن وافقت عليها أعلى هيئة
ملصادقة الدفاع في الهند ،مطلع األسبوع الحالي ،لم
ّ
يعكره الصراخ األميركي ،كما لم تزعزعه العقوبات
التي فرضتها واشنطن على الصني ،الشهر املاضي،
عقب شراء األخيرة مقاتالت «سوخوي» (سو)-35
ومنظومات «أس »-400الروسية.
وعلى الفور ،عادت واشنطن إلى لغة التهديد ،فحذرت
الهند ،أول من أمس ،بسيناريو العقوبات نفسه،
وذلك تطبيقًا لقانون «مواجهة أعداء أميركا عبر
العقوبات» ( ،)CAATSAالذي على ما يبدو قد تنجح
موسكو في تجاوزه .وسبق أن حثت وزارة الخارجية
األميركية «جميع حلفائنا وشركائنا على االمتناع
عن التعامالت مع روسيا ،التي تؤدي إلى عقوبات»،
بموجب هذا القانون ،الذي يهدف إلى «معاقبة» الرئيس
الروسي بسبب «ضم شبه جزيرة القرم األوكرانية
عام  ،2014وتورطه في الحرب األهلية السورية،
ّ
وتدخله في انتخابات الرئاسة األميركية» عام .2016
الهندية ،نقلت
صحيفة «»The Times of India
ّ
عن مصدر حكومي قوله ،إن روسيا ستسلم الهند
صواريخ «أس  »400في غضون خمس سنوات،
وذلك بقرار نهائي غير قابل للبحث .ويأتي ذلك،
بعد أن وافقت الهند أخيرًا ،على بدء تنفيذ صفقة

خامنئي :اقتصاد إيران قادر على إلحاق الهزيمة بالعقوبات (أ ف ب)
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ميركل في إسرائيل:
ّ
تمسك باالتفاق النووي والخروج اإليراني من سوريا

(أ ف ب)

قد ال تكون زيــارة املستشارة األملانية
أنـجـيــا مـيــركــل مــع طــاقـمـهــا الـ ــوزاري
إلى إسرائيل حدثًا استثنائيًا أو حتى
محطة الفتة في حركة الواقع اإلقليمي
والــدولــي ،فهي تـنــدرج ضمن التقليد
السنوي بني البلدين .لذلك أتت برفقة
 10وزراء وبـعــض رج ــال األع ـمــال .مع
ذل ـ ــك ،ت ــأت ــي هـ ــذه الـ ــزيـ ــارة ف ــي سـيــاق
إق ـل ـي ـمــي ي ـض ـفــي عـلـيـهــا خـصــوصـيــة
محددة تنبع من أن لكل من برلني وتل
أبيب مواقف متباينة ومتقاطعة في
أكثر من ملف وتحد فرض نفسه على
جـ ــدول أع ـم ــال ال ــزي ــارة .ت ـبــدأ مــروحــة
املواقف التي تهم الطرفني من االتفاق
الـنــووي مع إيــران ونفوذها اإلقليمي
وتعاظم قدراتها الصاروخية ،مــرورًا
ب ــال ــوض ــع اإلق ـل ـي ـم ــي والـ ــوضـ ــع عـلــى
ً
ال ـس ــاح ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وصـ ـ ــوال إلــى
الداخل اإلسرائيلي.
مساحة التالقي والتباين بني الطرفني
برزت خالل املؤتمر الصحافي املشترك
بــن بنيامني نتنياهو ومـيــركــل التي
أكدت ضرورة «منع إيران من الحصول
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على األسلحة النووية ،وعلى أن تكون
ســوريــا خالية مــن اإليــرانـيــن» ،لكنها
أوض ـحــت أن ـهــا تختلف مــع إســرائـيــل
بخصوص املوقف من االتفاق الدولي
مــع إيـ ــران .فــي امل ـقــابــل ،دع ــا نتنياهو
امل ـس ـت ـشــارة األملــان ـي ــة لــان ـس ـحــاب من
ه ـ ـ ــذا االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ،م ــوضـ ـح ــا أن «ل ـي ــس
سـ ـرًا أن ـن ــي ّ أع ـ ــارض االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
ال ـ ــذي ضـ ــخ مـ ـلـ ـي ــارات الـ ـ ـ ـ ــدوالرات فــي
أيــدي الــدولــة األكـثــر رعــايــة لــإرهــاب».

دعا نتنياهو
المستشارة األلمانية
لالنسحاب من
االتفاق النووي

وأض ـ ـ ــاف أن «االتـ ـ ـف ـ ــاق س ـي ـع ــزز آالت
الحرب اإليــرانـيــة» .واستغل نتنياهو
املناسبة من أجل التأكيد على مواصلة
الـهـجـمــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة عـلــى املــواقــع
اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي سـ ــوريـ ــا ،م ــوض ـح ــا أن
إسرائيل «ستواصل القيام بكل ما هو
ممكن لـلــدفــاع عــن نفسها ،سنواصل
منع إيــران من تحويل سوريا ولبنان
إلى قاعدة لها».
ّ
وعبرت ميركل عن مخاوفها في شأن
سياسة االستيطان «الـتــي تجعل من
الصعب تطبيق حل الدولتني الذي هو
الحل األكثر حكمة للصراع» .ورأت أنه
ّ
«بـمــرور الوقت أعتقد ،وربما تتشكل
ً
هناك حلوال أخــرى ولكن يبدو لي أن
ه ــذا هــو الـحــل (ح ــل الــدول ـتــن) األكـثــر
مـنـطـقـيــة .ول ـف ـتــت إل ــى أن بــرلــن على
دراي ـ ــة ب ــال ــواق ــع ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط،
وتــؤيــد حــق إســرائ ـيــل فــي ال ــدف ــاع عن
نفسها ،لكنها استدركت بالقول« :لكن
الـ ـس ــؤال :م ــا ه ــي ال ـج ـهــود السياسية
التي يمكن القيام بها حتى ال يشغلنا
ذلك في املستقبل؟».

ّ
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،تـ ـج ــن ــب ن ـت ـن ـي ــاه ــو فــي
املناسبة نفسها ،إعالن تأييده لخيار
«ح ــل ال ــدول ـت ــن» ،ووجـ ــه االت ـه ــام إلــى
رئـيــس السلطة الفلسطينية محمود
عباس بأنه «يخنق تدفق األموال إلى
قطاع غزة ما أدى إلى تدهور األوضاع
ّ
فـيـهــا ،وتـشــكــل حــالــة مــن الـضـغــط ،ما
دفــع حماس إلــى تصعيد العنف على
الحدود» .وتوجه بالتهديد إلى حركة
حماس أنها «سترتكب خطأ كبيرًا في
حال هاجمت إسرائيل» ،ولفت إلى أن
«ردنــا سيكون صعبًا جـدًا ،وإسرائيل
ستقوم بكل مــا هــو ممكن للدفاع عن
نفسها وعن مواطنيها» .وبخصوص
«قــانــون الـقــومـيــة» ،عـ ّـبــرت مـيــركــل عن
مـخــاوفـهــا مــن ســن ال ـقــانــون وتــأثـيــره
ع ـل ــى ح ـق ــوق األقـ ـلـ ـي ــات ،م ـش ـي ــرة إل ــى
أنـهــا قـلـقــة« :نـحــن نـصــر عـلــى التأكيد
أن ل ــأق ـل ـي ــات حـ ـق ــوق ــا» ،م ـض ـي ـفــة أن
حـكــومـتـهــا «ت ـكــافــح م ـع ــاداة الـســامـيــة
التي تولدت من تدفق املهاجرين إلى
أملانيا».
(األخبار)
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أفقيا
 -1فنان وموسيقي فلسطيني شهير – من الطيور –  -2ماركة سـيــارات فخمة –
 -3عاصمة أوروبية – نزع الريش أو الشعر –  -4يبس ونشف الحبر – ما ُيعرف
بعلم الحساب –  -5مسكن ودار أو منزل – أزال أثــر السرقة – مـ ِـرض –  -6مرض
صدري – ِجمال –  -7مدينة مصرية في أقصى جنوب سيناء على البحر األحمر
مركز سياحي عاملي لإلستجمام واإلسترخاء تشتهر بالغوص –  -8أشتم وألعن
– أحرف متشابهة –  -9حرف تحقيق – عسل – من عوامل الطبيعة في الشتاء – -10
ممثلة نمساوية راحلة إنتحرت في باريس بتناولها جرعات كبيرة من الكحول
والحبوب املنومة

عموديًا
 -1مــن رؤســاء الجمهورية فــي الــواليــات املتحدة األميركية – بــرد –  -2مخلص –
ماركة ساعات عاملية –  -3وجع – من الحبوب –  -4بلدان – شخصية من الرسوم
املتحركة –  -5من األقــارب – يدفع املال للبدء في مشروع – ّ
فرق ونثر املاء في كل
ُ
اتجاه –  -6سلسلة جبال في روسيا تعتبر حــدودًا فاصلة بني أوروب ــا وآسيا –
يلمع باألجنبية –  -7شـ ّـد وألتصق بالشخص – ذبائح –  -8عائلة أديــب لبناني
طرابلسي راحل له « تاريخ سوريا « – صفة مركب يعمل بواسطة البخار املضغوط
–  -9بلدة لبنانية بقضاء جبيل من أصغر املحميات الطبيعية – أحسب املال – -10
لوى الحبل – ّ
قوي وجبار

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.

1

 -1بيل كلينتون – ّ -2
حطي – فيروز –  -3رم – شعشوع –  -4اعرابي – بار –  -5يسر – خالف – -6
ظهرا – النمر –  -7الي – دلف – ان –  -8مر – دبق – مغس –  -9ادريس – فوري –  -10تيبر – باروس

عموديًا
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مشاهير 2982

حلول الشبكة السابقة

 -1بحر الظلمات –  -2يطمع – هاردي –  -3لي – ريري – رب –  -4كنشاسا – دير –  -5عبر – دبس
–  -6يفشي – الق –  -7نيو – خلف – فا –  -8ترعبان – مور –  -9و و – أملاغرو –  -10نزار فرنسيس

حل الشبكة 2981

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مؤرخ موسيقي لبناني ( )2012-1934من أكبر املؤرخني املوسيقيني في
الشرق األوسط .استطاع على امتداد أربعني عامًا أن يجمع ما هو نادر
وأصيل ّ
وقيم في الفن العربي
 = 1+4+9+8+7+6الصوت الصادر عن القطار ■  = 2+3+5مرض صدري
■  = 5+11+10مسكن الرهبان

حل الشبكة الماضية :ادوارد ساخاو

جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب ال ـل ــوت ــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1654وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 39 - 34 - 33 - 22 - 9 - 6 :الرقم
اإلضافي36 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:306,748,667
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقـــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 114,782,680ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة57,391,340 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 56,165,040ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,808,252 :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:
 56,165,040ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,129 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 49,748 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 137,960,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17,245 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 545,181,897 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1654وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح51107 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 75,000,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.1107 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.107 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.07 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 680
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة762 :
• يومية أربعة1436 :
• يومية خمسة29336 :

