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العالم

العالم
قضية

تقرير

الصناعات العسكرية ّالتركية:

«الوطن األزرق  :»2019في مواجهة «تحالفات الغاز» شرق المتوسط

طموح متصاعد تغذيه السياسة
تبدي تركيا في اآلونة األخيرة
اهتمامًا غير مسبوق بالصناعات
العسكرية .يظهر ذلك جليًا في ازدياد
مشاريع هذه الصناعات ،وفي الدعاية
والتسويق لها تجاريًا .وإن كانت ّدوافع
بعض هذه البرامج سياسية ،وتتعلق
أساسًا بالخالف مع الحليف األميركي
و«الناتو» عمومًا ،فإن حجمها اآلخذ
باالزدياد وتنوعها يؤشران على طموح
َّ
المسيرة ،وال
متصاعد يبدأ بالطائرات
ينتهي بإنتاج الصواريخ

 5آالف متر ،وعلى بعد  8كلم .يضاف
إلــى ذلــك الطائرة الهجومية بال طيار
ُ
«أقـيـنـجــي» ( ،)AKINCIالـتــي تـعــد من
أه ــم املـشــاريــع الـتــي تعمل تــركـيــا على
إن ـجــازهــا ف ــي م ـجــال ال ـط ــائ ــرات ب ــدون
طيار املسلحة ،وهــي مــن إنـتــاج شركة
«بايكار» .ومن املتوقع أن تنفذ الطائرة
أول ــى طـلـعــاتـهــا خ ــال ال ـعــام ال ـجــاري،
وأن تـبــدأ الخدمة فــي الجيش التركي
عام .2020

مشاريع طموحة

إسطنبول ــ عامر سليمان
ّ
ّ
السيئ يدفع جــاره إلــى تملك
«الـجــار
األشياء» .مثل شعبي شائع في تركيا،
ك ـث ـي ـرًا م ــا يـ ـ ـ ـ ّ
ـردده ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي،
رج ــب طـيــب أردوغـ ـ ــان ،فــي خـطــابــاتــه،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا حـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـ ـت ـ ـط ـ ـ ّـرق إلـ ــى
موضوع الصناعات الدفاعية ،ليشير
إلـ ــى أن رفـ ــض ب ـع ــض الـ ـ ـ ــدول ،وع ـلــى
رأس ـهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة،
بـ ـي ــع ت ــركـ ـي ــا الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األسـ ـلـ ـح ــة،
وف ـ ــرض ش ـ ــروط قــاس ـيــة ع ـلــى أن ـق ــرة،
يدفع إلى العمل الدؤوب على تصنيع
ت ـلــك األس ـل ـح ــة ب ــاإلم ـك ــان ــات املـحـ ّلـيــة.
في السنوات القليلة املاضية ،حققت
الصناعات العسكرية التركية طفرات
كبيرة ،وتمكنت الشركات التركية من
إنجاز العديد من املشاريع ،إضافة إلى
قطعها أشواطًا في مشاريع أعلنتها
أخيرًا .وارتفع عدد املشاريع في قطاع
الصناعات الدفاعية في تركيا من ،22
ع ــام  ،2002ليصل إل ــى  600مـشــروع،
بقيمة  60مليار دوالر.

الصواريخ

ُ
ت ـ ـعـ ـ ّـد ش ــرك ــة «روكـ ـيـ ـتـ ـس ــان» امل ـص ـنــع
الــرئ ـي ـســي ل ـل ـص ًــواري ــخ ال ـتــرك ـيــة ،وقــد
تــأس ـســت ش ــرك ــة مـســاهـمــة ع ــام 1988
بـ ـم ــوج ــب ق ـ ـ ـ ــرار ص ـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن ال ـل ـج ـن ــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـل ـص ـن ــاع ــات ال ــدف ــاعـ ـي ــة.
وك ـ ــان أول مـ ـش ــروع ل ـهــا ت ــول ــي مهمة
إن ـت ــاج م ـن ـصــات اإلط ـ ــاق ف ــي م ـشــروع
«ستينغر» األوروب ــي املشترك .تصنع
الشركة وتـطـ ّـور أنــواعــا من الصواريخ
واملقذوفات املوجهة ومنصات اإلطالق
والـ ـنـ ـق ــل ،وأن ـظ ـم ــة ال ـت ـح ـكــم ع ــن ب ـعــد،
وأنظمة التكامل مع منصات اإلطــاق
الـبــريــة والـبـحــريــة ووق ــود الـصــواريــخ،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن ـظ ـم ــة إط ـ ـ ــاق األقـ ـم ــار
الـصـنــاعـيــة .واح ـت ـلــت ال ـشــركــة املــرتـبــة
الـ ـ ــ 75ف ــي قــائ ـمــة أك ـبــر  500شــركــة في
ت ــرك ـي ــا ،وأدرج ـت ـه ــا م ـجـلــة «ديـفـيـنــس
ن ـي ــوز» ف ــي امل ــرك ــز ال ـ ـ  96ف ــي تـقــريــرهــا
السنوي الذي يضم أكثر من  100شركة
مرموقة في مجال الصناعات الدفاعية
حول العالم .وتنتج الشركة منظومات
صاروخية عديدة منها:
ـ منظومة صــواريــخ «ب ــورا» (،)BORA
وهي صواريخ أرض ـ أرض متوسطة
املــدى ( 610مــم) ،يبلغ مداها  280كلم،
وتستطيع حمل رؤوس حربية يصل
وزنـ ـه ــا إلـ ــى  450ك ـل ــغ ،وت ـم ـت ــاز بــدقــة
التوجيه .بــدأ استخدامها عــام ،2017
وتعمل «روكيتسان» حاليًا على إنتاج
الجيل الـثــانــي منها ورف ــع مــداهــا إلى
أكثر من  1000كلم.
ـ ـ صــواريــخ «س ــوم» ( :)SOMصــواريــخ
ك ــروز (ج ــو ـ ـ س ـطــح) مـتــوسـطــة امل ــدى،
ُ
تـطـلــق م ــن خ ــال ط ــائ ــرات مـقــاتـلــة (-F
 )32-F، 16لـتــدمـيــر األه ـ ــداف املـعــاديــة
مــن دون دخــول املـجــال الـجــوي للعدو،
ولـتــدمـيــر األه ـ ــداف ال ـبــريــة والـبـحــريــة

من أبرز الطائرات بال طيار التي تنتجها تركيا طائرة « »ANKAأو «العنقاء» (األناضول)

الـشــديــدة التحصني .يصل مــداهــا إلى
 185كلم (وفق املوقع الرسمي لرئاسة
الـ ـصـ ـن ــاع ــات الـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة) ،وي ـم ـك ـن ـهــا
التخفي عــن ال ـ ــرادارات .وتتميز بدقة
التوجيه ،ويمكن إعادة توجيهها بعد
اإلطالق وتغيير الهدف أو تغيير زاوية
إصــابــة ال ـهــدف نـفـســه .ويمكنها حمل
رؤوس حــربـيــة خ ــارق ــة ل ـل ــدروع يصل
وزنها إلى  140كلغ.
ـ منظومة الدفاع الصاروخي البعيدة
املدى «سيبر» ( .)SİPERأعلن أردوغان
في تشرين األول /أكتوبر املاضي بدء
العمل على إنتاجها كــأول نظام دفاع
جــوي طويل املــدى محلي الصنع ،من
دون اإلفصاح عن مميزات املنظومة أو
قدراتها.
ويـ ـش ــارك ف ــي إن ـت ــاج املـ ـش ــروع ك ــل من
هيئة األبحاث العلمية والتكنولوجية
«ت ــوب ـي ـت ــاك» ،وش ــرك ـت ــي «أ َّس ـي ـل ـســان»
و«روكـيـتـســان» ،ومــن املتوقع االنتهاء
من إنتاج النموذج األولي عام .2021
ـ ـ «ح ـصــار» ( :)HİSARمنظومة دفــاع
صــاروخــي أرض ـ ـ جــو قـصـيــرة امل ــدى،
منخفضة ومتوسطة االرتفاعّ .
طورتها
شــرك ـتــا «روك ـي ـت ـس ــان» و«أس ـي ـل ـســان»
ب ـغ ــرض ح ـم ــاي ــة الـ ـق ــواع ــد الـعـسـكــريــة
واملوانئ واملواقع العسكرية الحساسة
ض ــد أي ت ـه ــدي ــدات ق ــادم ــة م ــن ال ـجــو،
وهي فعالة ضد صواريخ جو ـ أرض،
والطائرات بال طيار ،واملروحيات.
ـ ـ ـ ـ راج ـ ـم ـ ــة ال ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ «ج ـ ــوب ـ ــاري ـ ــا»
( ،)jobariaطورتها شركة «روكيتسان»
ال ـت ــرك ـي ــة ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ط ـل ــب مـ ــن دولـ ــة
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وه ـ ـ ــي راجـ ـ ـم ـ ــة صـ ــواريـ ــخ
مـتـعــددة املـنـصــات مــن عـيــار  122ملم.

وأدرجتها موسوعة «غينيس» لألرقام
ال ـق ـي ــاس ـي ــة ع ـ ــام  2018فـ ــي تـصـنـيــف
امل ــرك ـب ــات ال ـع ـس ـكــريــة ،ك ــأق ــوى راج ـمــة
صــواريــخ مــن عـيــار  122ملم مــن حيث
عدد الفوهات.

َّ
المسيرة
الطائرات

ت ــول ــي تــرك ـيــا حــدي ـثــا اه ـت ـمــامــا كـبـيـرًا
ُ
ّ
املسيرة ،حيث ت َع ّد الدرونز
بالطائرات
الـ ـ ـق ـ ــادرة ع ـل ــى ح ـم ــل أس ـل ـح ــة ،وال ـت ــي
ُيـطـلــق عـلـيـهــا األت ـ ــراك اخ ـت ـصــارًا اســم

ارتفع عدد المشاريع
من  ،22عام ،2002
إلى  600بقيمة
 60مليار دوالر

« ،»SİHAأبـ ـ ــرز امل ـن ـت ـج ــات الــدفــاع ـيــة
التي حققت فيها تركيا نجاحًا خالل
السنوات الخمس املاضية .وكثيرًا ما
يشير أردوغــان إلى أن رفض واشنطن
ّ
ـرة ب ـحـ ّـجــة
ب ـي ـع ـه ــا ال ـ ـطـ ــائـ ــرات امل ـ ـسـ ــيـ ـ َ
رف ــض الـكــونـغــرس ،هــو مــا دف ــع أنـقــرة
إلــى العمل على إنـتــاج هــذا الـنــوع من
ّ
والتفوق فيه .ومن
الطائرات بنفسها
أبــرز الطائرات بال طيار التي تنتجها
تركيا طــائــرة « »ANKAأو «العنقاء»،

وه ـ ـ ــي ط ـ ــائ ـ ــرة اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع م ـت ــوس ـط ــة
االرت ـفــاع مــن إنـتــاج شــركــة الصناعات
ال ـج ــوي ــة وال ـف ـض ــائ ـي ــة (تـ ـ ـ ــاي) .تـتـمـيــز
بقدرتها على التحليق لفترات طويلة
والعمل فــي مختلف الـظــروف الجوية
ورصـ ــد األه ـ ــداف الـثــابـتــة واملـتـحــركــة.
وهـ ــي م ـ ـ ــزودة ب ــأج ـه ــزة رصـ ــد ورؤيـ ــة
ليلية ،ونظام ليزر لتحديد املسافات،
إضافة إلى جهاز رادار من صنع شركة
«أسيلسان» .بدأ استخدام الطائرة عام
ُ
 ،2010ثم ط ـ ِّـو َرت الحقًا لتصبح قــادرة
على التحليق بارتفاعات أعلى تصل
إلى  10كلم ،كذلك أصبحت قادرة على
حمل أسلحة وإطــاق ذخائر ذكية من
طــراز « ،»MAM-Lعبر التحكم بالقمر
ُ
ال ـص ـنــاعــي امل ـح ـلــي .وز ِّو َدت بـقــذائــف
« »UMTASو« »Ciritمــن إنـتــاج شركة
«روكيتسان» لصناعة الصواريخ.
ّ
ووق ـع ــت تــركـيــا ات ـفــاقــا مــع الـسـعــوديــة
ل ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـهـ ــا ط ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ّــرات «الـ ـ ـعـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاء»
االس ـت ـطــاع ـيــة ،ووق ـع ــت أي ـضــا اتـفــاقــا
م ـش ــاب ـه ــا م ـ ــع مـ ـص ــر ع ـ ــام  ،2013إال
أن ـ ـ ــه أل ـ ـغـ ــي عـ ـق ــب ت ـ ــده ـ ــور الـ ـع ــاق ــات
ب ــن ال ـب ـلــديــن .إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،تـقــدم
الـصـنــاعــات الــدفــاعـيــة الـتــركـيــة طــائــرة
«بـيــراقــدار تــي بــي  »2مــن إنـتــاج شركة
«بــايـكــار» لصناعة الـطــائــرات املسيرة
التي يرأسها سلجوق بيراقدار ،صهر
ُ
أردوغان .وتصنف «بيراقدار بي تي »2
ضمن الـطــائــرات التكتيكية ،ويمكنها
التحليق على ارتفاع  27ألف قدم ملدة
 24ساعة كاملة .وهــي مــزودة بقذائف
صـ ــاروخ ـ ـيـ ــة بـ ـعـ ـي ــدة امل ـ ـ ـ ــدى مـ ـض ــادة
للدبابات تــزن  37كـلــغ ،فــي كــل جناح.
ويمكن إطالقها مــن ارتـفــاع يصل إلى

ه ـ ـ ـ ــذا بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ّامل ـ ــروح ـ ـي ـ ــات
ـات الـ ـت ــي ت ـصــن ـع ـهــا تــرك ـيــا.
والـ ــدبـ ــابـ ـ ِّ
وبالفعلُ ،وق َعت اتفاقات تصدير لها.
وم ـن ـه ــا م ــروح ـي ــة «أت ـ ـ ــاك ت ــي – »129
املتعددة املهمات ،التي أبدت العديد من
الدول اهتمامًا بها ،وطلبت شراءها من
تركيا .ومنتصف العام املاضي ،وقعت
تركيا وبــاكـسـتــان اتـفــاقــا مبدئيًا على
شراء  30مروحية هجومية ،إضافة إلى
 4سفن حربية في صفقة ُت َع ّد ،إن ّ
تمت،
األكبر في تاريخ الصناعات الدفاعية
التركية ،إذ تبلغ قيمتها أكثر ُمن 1.5
َ
م ـل ـيــار دوالر .إال أن ال ـص ـف ـقــة أ ِّج ــل ــت
حاليًا بسبب رفض الجانب األميركي،
إذ ي ـح ـتــم االت ـ ـفـ ــاق املـ ـب ــرم ب ــن تــركـيــا
والشركة األميركية املصنعة للمحرك،
عـلــى الـجــانــب الـتــركــي ،الـحـصــول على
إذن رسـ ـم ــي مـ ــن الـ ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي
إلتمام أي عملية بيع للطائرات لجهات
أو دول خارج تركيا.
وت ـ ّ
ـروج تركيا أنـهــا تعمل على إنتاج
م ـق ــات ـل ــة م ـح ـل ـيــة ال ـص ـن ــع مـ ــن ال ـج ـيــل
ً
ال ـخ ــام ــس ت ـك ــون ب ــدي ــا م ــن م ـقــاتــات
«إف  »16األميركية الـتــي يستخدمها
الجيش الـتــركــي منذ عــام  .1988وبــدأ
م ـشــروع إن ـتــاج ال ـطــائــرة فــي منتصف
الـ ـ ـع ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وكـ ـ ـ ــان فـ ـخ ــر ال ــدي ــن
أوزتورك ،رئيس اإلدارة االستراتيجية
والتكنولوجية فــي شــركــة «تــوســاش»
املنتجة للطائرة ،قــد أعـلــن أن املقاتلة
« »TFXسـ ـتـ ـج ــري أول ـ ـ ـ ــى ط ـل ـعــات ـهــا
ّ
التجريبية عام  ،2023وأن من املتوقع
أن تـ ـب ــدأ الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة ال ـتــرك ـيــة
استخدام املقاتلة املــذكــورة فــي الفترة
م ــا ب ــن ع ــام  2028وعـ ــام ّ  .2030وفــي
نيسان /أبريل املاضي ،وقعت شركتا
«أسيلسان» و«تــوســاش/تــاي» ()TAI
مــذكــرة تفاهم مــن أجــل تـبــادل األنظمة
التكنولوجية املتعلقة بمشروع إنتاج
امل ـق ــات ـل ــة ،ب ـي ـن ـمــا أع ـل ـن ــت ال ـش ــرك ــة فــي
ك ــان ــون األول /دي ـس ـم ـبــر امل ــاض ــي أن
م ـش ــروع املـقــاتـلــة بـلــغ مــرحـلــة اخـتـبــار
نـ ـف ــق ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاح .وب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص م ـح ــرك
الـ ـط ــائ ــرة ،ال ـع ـن ـصــر األه ـ ــم ف ــي إن ـت ــاج
مماثل ،عقدت تركيا اتفاقات مبدئية
مـ ــع عـ ـ ــدة جـ ـه ــات خ ــارجـ ـي ــة مـ ــن أج ــل
الـحـصــول عـلــى امل ـح ــرك ،إال أن رئـّـاســة
الـصـنــاعــات الــدفــاعـيــة الـتــركـيــة وقـعــت
اتفاقية تعاون مع شركة «»TRMotor
التركية ،فــي تشرين الـثــانــي /نوفمبر
املاضي لتطوير محرك للمقاتلة محليًا
ً
ـدال مــن اسـتـيــراده مــن ال ـخــارجُ .
ويعد
بـ
مشروع املقاتلة املحلية الصنع ،إضافة
إلـ ــى م ـش ــاري ــع ي ـج ــري ال ـح ــدي ــث عنها
كـحــامـلــة ال ـط ــائ ــرات ()TCG Anadolu
وغ ـ ــواص ـ ــة ون ـ ـظـ ــام دفـ ـ ــاع ص ــاروخ ــي
بعيد املدى ...أكثر مشاريع الصناعات
العسكرية طموحًا ،لكنها تحتاج إلى
وق ــت الت ـضــاح م ــدى جديتها وال ـقــدرة
عـ ـل ــى ت ــرج ـم ـت ـه ــا ،وال س ـي ـم ــا بـشـكــل
مـ ـسـ ـتـ ـق ــل ،خـ ـص ــوص ــا م ـ ــع ح ـســاس ـيــة
إنجازات مماثلة تنعكس على استقالل
القرار التركي والثقل السياسي للبالد.

على الموقع :من أتاتورك إلى
أردوغان« ...اصنع سفينتك بنفسك»

حسين األمين
املـنــاورات البحرية التي شهدتها البحار املحيطة بتركيا
ِّ
ّ
شمالي
وانـتـهــت منذ يــومــنُ ،رتـ َـبــت وفـقــا ملعايير حلف
األط ـل ـســي (ال ـن ــات ــو) ،ال ــذي ت ـت ـشــارك مـعــه تــركـيــا مهمات
عسكرية بحرية واسعة .وقد شهدت املـنــاورات مشاركة
أكثر من مئة قطعة بحرية ،باإلضافة إلــى آالف الجنود،
وعدد من املروحيات والطائرات بدون طيار ،التي ّ
تميزت
تركيا أخيرًا بصناعتها .وقد أشرف قادة الجيش التركي
على مراقبة املناورات في يومها السابع واألخير (أول من
أم ــس) ،عبر طــائــرة التحكم واإلن ــذار املبكر .وش ــارك في
املراقبة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وعدد من قادة
الجيش.
قد تساعد العودة إلى مراجعة موجزة للوضعية العسكرية
هذه
فــي البحار الثالثة املحيطة بتركيا ،فــي فهم أه ــداف ّ
املناورات وسياقها .في البداية ،إن البحر األسود الذي تطل
ً
عليه تركيا شـمــاال ،أصبح بعد قــرار موسكو ضـ َّـم شبه
جزيرة القرم ،بداية عــام  ،2014بمثابة «بحيرة روسية»
تسيطر عليها القوات البحرية الروسية بنحو شبه كامل،
ســواء عبر الحضور املباشر أو عبر «مـظــات» الحماية
أنشأتها حــولــه ،وهــي عـبــارة عــن منظومة متكاملة
الـتــي
ّ
ّ
تشكل مظلة محمية بواسطة أسلحة الحرب اإللكترونية
وأسلحة دفاعية صاروخية .أما بالنسبة إلى بحر إيجة،

نتائج اللوتو اللبناني
28 38 37 35 22 20 6
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب ال ـل ــوت ــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1698وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 38 - 37 - 35 - 22 - 20 - 6 :الرقم
اإلضافي28 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األول ـ ـ ــى:
 333,562,465ل.ل.
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ امل ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــة (خ ـم ـســة أرقـ ـ ــام م ــع الــرقــم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:205,060,675
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة205,060,675 :¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 57,497,130ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة16 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3,593,571 :ل.ل.¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 57,497,130ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 891 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 64,531 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 118,552,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,819 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل484,492,431 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1698وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح31667 :
¶ 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.1667 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.667 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.67 :
 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 786
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة041 :
• يومية أربعة7486 :
• يومية خمسة75310 :

ّ
غربي تركيا ،واملشترك مع اليونان ،فهو قد شهد
الواقع
توترًا عسكريًا حقيقيًا بني البلدين ،وصل في عام 1996
إلــى شفير الـحــرب ،ولكنه يشهد ه ــدوءًا نسبيًا منذ ذلك
الـحــن .وأخـيـرًا ،بالنسبة إلــى املنطقة األكـثــر تــوتـرًا اليوم،
وهــي البحر املتوسط ،الــذي يزدحم بالوجود العسكري،
فباإلضافة إلــى التنافس املحموم على الـثــروات ّالطبيعية
التي يختزنها ،فإنه يخضع ملعادالت عسكرية معقدة تبدأ
عند إسرائيل التي تسعى إلى توسيع سيطرتها البحرية،
وال تنتهي عند حدود مظلة الحماية الروسية التي أقيمت
مقابل السواحل السورية.
إذًا ،تعاني أنقرة من نهاية التفوق البحري النسبي الذي
أقــامـتــه فــي البحر األس ــود وش ــرق املـتــوســط ،بعد الحرب
الباردة ،وهي تسعى بمثابرة إلى رفع قدراتها العسكرية
السـتـعــادة ال ـت ــوازن ،إن لــم يـكــن الـتـفــوق فــي تـلــك الـبـحــار.
ُويذكر ،أنه رغم التأزم التاريخي بني اليونان وتركيا ،فإن
األوضاع في بحر إيجة ليست متوترة بنحو صارخ اليوم.
وهي ال تشكل تهديدًا فعليًا ،وليست مصدر قلق لتركيا
باإلضافة
التي تملك قدرات عسكرية جيدة مقابل اليونانّ ،
إلى أن الثروات الحقيقية تتمركز في املتوسط .ويدل على
انتفاء النيات التصعيدية فــي إيـجــة ،إش ــارة وزيــر الدفاع
الـتــركــي ،فــي الـيــوم األخـيــر لـلـمـنــاورات ،إلــى حــرص بــاده
ً
على تحسني عالقات «حسن الجوار» مع اليونان ،قائال:
«فــي إط ــار الـلـقــاءات الـتــي أجريتها مــع نظيري اليوناني،

اتفقنا على زيارات متبادلة بني البلدين من أجل الوصول
بعالقاتنا إلى مستوى متقدم».
ـواز ،ومع إعــادة ترميم العالقات الروسية
وعلى صعيد مـ ٍ
ـ ـ ـ ال ـتــرك ـيــة» ،ب ــدواف ــع امل ـصــالــح امل ـش ـتــركــة ف ــي م ــا يـخـ ّـص
الحرب في سوريا ،يتراجع خوف أنقرة من الخطر الذي
ّ
تـمــثـلــه سـيـطــرة مــوسـكــو عـلــى الـبـحــر األسـ ــود .ويـضــاف
إل ــى ذل ــك أس ـبــاب أخ ــرى تــدفــع تــركـيــا إل ــى ع ــدم اسـتـفــزاز
روسيا هناك ،أهمها القدرات العسكرية الروسية الهائلة
فــي تثبيت سيطرتها على البحر األس ــود .ولطاملا كانت
الهيمنة على منطقة البحر األســود بالنسبة إلــى روسيا
ُ
ت َع ّد مسألة «أمــن قومي» .إذ كانت موانئ البحر األســود
الروسية ،املوانئ املائية «الدافئة» الوحيدة (يضاف إليها
مـيـنــاء طــرطــوس فــي ســوريــا ال ـي ــوم ،حـيــث تــوجــد قــاعــدة
بحرية روسية) ،وهي تخدم املصالح االقتصادية لروسيا.
على سبيل املثال ،عشية الحرب العاملية األولىَّ ،
مر 50٪
مــن مجموع ال ـصــادرات الــروسـيــة ،و 90٪مــن الـصــادرات
الــزراع ـيــة الــروس ـيــة ،عـبــر مضيق الـبــوسـفــور (يــربــط بني
البحر األسود وبحر مرمرة) .واليومّ ،
تمر ناقلة نفط عبر
مضيق البوسفور كل  15دقيقة تحمل النفط الروسي أو
الكازاخستانيّ .
تتفهم أنقرة أهمية البحر األسود بالنسبة
ُ
إلــى روسـيــا ،وهــي ال تسعى إلــى اسـتـفــزازهــا ،وال تظهر
نيات عدوانية هناك.
ومع غياب التنافس الحقيقي في البحر األسود بني روسيا
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وتركيا ،وانخفاض مستوى التحدي بني اليونان وتركيا
في بحر إيجة ،يبقى امليدان الوحيد الذي يشهد تصعيدًا
واضحًا هو البحر األبيض املتوسط .مع أن هذه املناورات
كانت ّ
مقررة من قبل ،إال أنها تتزامن مع تصاعد التوتر
بني تركيا ودول حــوض املتوسط ،بسبب التنافس على
الـغــاز .وتــأتــي هــذه امل ـنــاورات بعد تزخيم تركيا عمليات
البحث والتنقيب عن الغاز في شرق البحر املتوسط منذ
أواخــر العام املاضي ،بالتزامن مع إطــاق تهديدات جدية
نحو اليونان وقـبــرص الجنوبية (اليونانية) ،إذ تتهمها
أن ـقــرة بـمـحــاولــة االسـتـئـثــار بــال ـغــاز ،وخـصــوصــا مقابل
س ــواح ــل ق ـبــرص الـشـمــالـيــة (ال ـتــرك ـيــة) .ويـعـتـقــد خـبــراء
عسكريون أن املناورات األخيرة هدفت أساسًا إلى إظهار
قوة القوات البحرية التركية في إطار التنافس على الغاز
ش ــرق املـتــوســط ،حـيــث تــواجــه أن ـقــرة هـنــاك جـهــات تعمل
بنحو مـشـتــرك فــي قـطــاع الـطــاقــة ،هــي إســرائـيــل ومصر
واليونان وقبرص.
بــاإلضــافــة إل ــى كــل مــا س ـبــق ،ت ـهــدف املـ ـن ــاورات إل ــى رفــع
الـجــاهــزيــة الـقـتــالـيــة لـلـجـيــش ال ـتــركــي ،وت ـجــربــة األسـلـحــة
املحلية الصنع التي دخلت الخدمة أخـيـرًا ،خصوصًا أن
تركيا تـخــوض غـمــار الصناعة الــدفــاعـيــة الـبـحــريــة ،وفي
الفترة األخيرة حققت قفزة كبيرة في موضوع تصنيع
ســاحـهــا ذات ـي ــا ،وتـشـكــل املـ ـن ــاورات فــرصــة الخـتـبــارهــا
والتأكد من جاهزيتها.
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أفقيا
 -1عاصمة جزيرة كريت –  -2مدينة في األرجنتني عاصمة إقليم ارض النار وهي
أقصى مدينة جنوبية في العالم – زار األماكن املقدسة –  -3دق الجرس – خنزير
ّ
بري – ملفوف –  -4خالف عسر – أرخبيل أندونيسي بركاني – ُ -5يفاجىء ويأتي
على حني غفلة وعلى غير انتظار – جنس ّ
حيات خبيث جدًا –  -6عاصمة بورما
السابقة – من أهم مدن فلسطني التاريخية على الحوض الشرقي للبحر األبيض
املتوسط –  -7وكالة أنباء عربية – بثور من القيح في الوجه أو خراج –  -8حرف
أحرف متشابهة – رسول الله –  -10إمرأة
جر – مدينة لبنانية – حبائل الصيد – -9
ّ
أخناتون لها تماثيل ّ
خلدت جمالها الرائع – حل العقدة

عموديًا

 -1رئيس أميركي راحل –  -2من األنبياء لدى كافة الطوائف ُيعرف أيضًا بإسم يونان – من
أنــواع الثلج املتساقط فــي الشتاء –  -3نثر املــاء فــي كــل إتـجــاه – عاصمة التفيا – مقياس
مساحة –  -4نهر في فرنسا من روافد السني – سهل ونهر إيطالي – نق الضفدع –  -5عاصمة
نيبال –  -6خاصتي وملكي – عكسها عطش أو حقد – ّدربــت ّ
ولينت العضل –  -7إحدى
ّ
شرقي سيبيريا تغطي الغابات معظم مساحتها – بواسطتي –
جمهوريات ّروسيا شمال
ُ -8
ّ
قدمي –  -9ضمير منفصل – صوت القطار –  -10كتلة صخرية
ضعف ورق – أسير على
ُ
ُ
في األردن تشرف على البحر امليت جنوبًا تعرف أيضًا بإسم مؤاب

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 3107

حلول الشبكة السابقة

 -1غزال – كيغام –  -2ون – وا – هر –  -3اوراسيا – دم –  -4مبارك – ّبراد –  -5ي ي – يقابلك –
ّ
 -6ما – ّ
كمون – ور –  -7فلوس – يزد –  -8رجيم – ّأرخ –  -9يدل – بيت مال –  -10ديمورا – دبي

حل الشبكة 3106

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مغنية وكاتبة أغاني بوب وممثلة أميركية .عام  2008تجاوزت مبيعات ألبوماتها
 4مليون نسخة وعام  2009اختارتها مجلة بيلبورد الفنانة األولى في العالم
 = 2+3+7+5+6دولة عظمى ■  = 6+11+3+8+1شبكة تواصل إجتماعي ■ 4+9+10
= حيوان ضخم

حل الشبكة الماضية :ستيفان روستي

