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العالم

العالم

ُ
حرائق األمازون :بولسنارو يخنق رئة العالم

19

على الغالف

ّ
يشكل جايير ُ
بولسنارو
وحكومته اليمينية «تهديدًا
لتوازن المناخ» ،وتاليًا للحياة
البشرية على كوكب األرض.
ّ
المتطرف
هذا دأب اليمين
الذي يرفض االعتراف بالتغيرّ
غابات
المناخي ،ويرى في ً
األمازون المطيرة «عقبة»
أمام النمو االقتصادي.
َ
سيدفع العالم ،على المدى
الطويل ،ثمن سياسات الرئيس
البرازيلي البيئية ،ودعوته إلى
إزالة الغابات وفتح األمازون
أمام األعمال التجارية ،والتي
ّ
شكلت الرسالة األهم خالل
حملته االنتخابية

غ ــاب ــات األمـ ـ ـ ـ ــازون املـ ـطـ ـي ــرة ،أو مـهــد
البحار الداخلية والبحيرات القارية.
ع ـلــى م ــدى ع ــدة م ــاي ــن م ــن الـسـنــن،
كـ ــانـ ــت ه ـ ـ ــذه ال ـ ـغـ ــابـ ــات االسـ ـت ــوائـ ـي ــة
َّ
الغزيرة بمياهها ُم ُغطاة بـ  400مليار
ش ـ ـجـ ــرة ،وت ـن ـف ــث خـ ـم ــس أوك ـس ـج ــن
ُ ّ
خزن ما ُي ّ
قدر بـ«قرون» من
األرض ،وت
ّ
وتمتص كمية غير معروفة
الكربون،
ول ـ ـكـ ــن م ـه ـم ــة م ـ ــن حـ ـ ـ ـ ــرارة ال ـش ـم ــس،
َ
حـتـ ّـى ب ــات ُيـطــلــق عليها «الــرئــة التي
تتنفس منها األرض» .تدور  %20من
املـيــاه العذبة فــي العالم عبر أنهارها
ونـبــاتــاتـهــا وتــربـتـهــا وه ــوائ ـه ــا .هــذه
ا ُلــرطــوبــة تعمل عـلــى تـغــذيــة وتنظيم
نظم متعددة في نطاق كوكب األرض،
إنتاج «أنهار في الهواء» عن
بما فيها ّ
طريق التبخر.
القرن املاضي،
في النصف األخير من ُ
تــم قـطــع وإحـ ــراق حــوالــى خـمــس هــذه
ال ـغ ــاب ــات (ُ 300ألـ ــف م ـيــل م ــرب ــع) في
البرازيل ،حيث ثلثا حوض األمــازون.
ّ
تسببت إزالة الغابات هذه في حدوث
اضطرابات كبيرة في املناخ اإلقليمي
وعلى مستوى األمطار ،كونها أفرغت

ّ
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـك ــرب ــون املـ ـ ـخ ـ ــزن ،وه ــو
م ــا ي ـل ـغــي ف ــائ ــدة ال ـغ ــاب ــة بــاع ـت ـبــارهــا
ً
مـغـســا لـلـ ُكــربــون .يـحــذر الـعـلـمــاء من
أن ف ـق ــدان خ ـمــس إض ــاف ــي م ــن غــابــات
الـبــرازيــل املطيرة سـيــؤدي إلــى ظهور
حلقة تغذية «مــرتـ ّـدة» معروفة باسم
« ،»diebackتـ ـص ــاب ه ـ ــذه ال ـغ ــاب ــات
ع ـل ــى إث ــره ــا ب ــال ـج ـف ــاف واالحـ ـ ـت ـ ــراق،
وه ــو مــا س ـي ـ ّ
ـؤدي إل ــى إط ــاق «قنبلة
ّ
ي ــوم ال ـق ـيــامــة» م ــن ال ـك ــرب ــون امل ـخ ــزن،
فيختفي بخار السحب الذي يستهلك
أشعة الشمس قبل أن يتم امتصاصه
ك ـحــرارة ،وت ــزول األن ـهــار فــي ُ الحوض
وفي السماء .خسارة هذا الخمس في
الـبــرازيــل يمكن أن تـحــدث خــال جيل
واحـ ــد .لـقــد ح ــدث ذل ــك م ــن ق ـبــل ،وهــو
يحدث اآلن.
لـثــاثــة أســابـيــع عـلــى ال ـتــوالــي ،تلتهم
الـ ـح ــرائ ــق ب ـم ـع ـ ّـدل ق ـي ــاس ــي ال ـغ ــاب ــات
ال ـش ــاس ـع ــة الـ ـت ــي ي ـق ــع الـ ـج ــزء األك ـب ــر
منها في البرازيل ،بواقع أكثر من 72
أل ــف ح ــري ــق ،تـسـعــة آالف مـنـهــا خــال
األس ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،ب ـح ـس ــب ت ـقــريــر
«امل ـع ـهــد الــوط ـنــي ال ـبــرازي ـلــي ألبـحــاث

ّ
ال ـف ـض ــاء» .تـشــكــل ه ــذه األرق ـ ــام زي ــادة
بنسبة  ،%80باملقارنة مع الفترة ذاتها
م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي .وبـيـنـمــا يـتـقــاذف
سياسيو البرازيل االتهامات في شأن
هــذه الكارثة ،يبدو الرئيس اليميني،
ُ
بولسنارو ،غير آبــهٍ  ،نظرًا إلى
جايير
أن سـيــاســاتــه وإج ــراءات ــه الـتــدمـيــريــة
في ما يخص قوانني الحماية البيئية
وس ــام ـت ـه ــا تـ ـض ــرب عـ ــرض ال ـحــائــط

اتهم ُ
بولسنارو المنظمات
غير الحكومية بافتعال الحرائق
لتشويه صورة عهده

ب ــاإلن ـج ــازات ال ـتــي سـ ّـجـلـتـهــا الـعـهــود
ّ
السابقة في ظل حكم اليسار البرازيلي.
وفق إحصاءات موقع «إيكو ووتش»
املختص بالبيئة ،انخفض معدل إزالة
الـغــابــات فــي األمـ ــازون بنسبة مذهلة
بـلـغــت  70ف ــي امل ـئ ــة ب ــن ع ــام ــي 2005
و ،2011أي خــال فـتــرة حكم الرئيس
األسبق لويس إيناسيو لوال دا سيلفا،
وذلــك نتيجة تنامي الحركة الشعبية

ل ـح ـم ــاي ــة الـ ـغ ــاب ــات املـ ـطـ ـي ــرة ،وال ـت ــي
ض ـغ ـطــت ف ــي ّ اتـ ـج ــاه زيـ ـ ــادة ال ـقــوانــن
الحكوميةُ .مذاك وحتى عام  ،2017أي
عندما دخلت البالد مرحلة سياسية
أكثر فوضوية ،توقف انخفاض معدل
إزالة الغابات ،ولكنه لم يرتفع ،إلى أن
ُ
بولسنارو الذي شكل عدم
جاء جايير
اعترافه بالتغير املناخي أحــد أعمدة
ً
حملته االنتخابية ،فضال عن وعوده
بـفـتــح غــابــات األم ـ ــازون أم ــام األعـمــال
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ،فـ ــي خـ ـط ــة اس ـت ـع ـم ــاري ــة
وت ــدمـ ـي ــري ــة ،ث ـق ــاف ـي ــا وإي ـك ــول ــوج ـي ــا،
ألراضـ ــي ال ـس ـكــان األص ـل ـيــن .فــي هــذا
السياق ،تظهر بيانات «املعهد الوطني
البرازيلي ألبحاث الفضاء» أن تدمير
غــابــات األم ــازون ارتـفــع بنسبة %278
خالل شهر تموز /يوليو املاضي ،أي
ألفني و 254كيلومترًا مربعًا ،مقارنة بـ
 596كيلومترًا مربعًا فــي الشهر ذاتــه
من العام املاضي.
أول ــى قـ ــرارات بــولـسـنــارو التنفيذية
كرئيس قضت بإحالة األراضي التي
ي ـع ـيــش ع ـل ـي ـهــا ال ـس ـك ــان األص ـل ـي ــون
إلـ ــى س ـل ـطــة وزارة الـ ــزراعـ ــة ،بحيث

تقرير

ُ ِّ
االنتخابات اإلسرائيلية :رئيس «المشتركة» ينظر للتحالف مع «جنراالت الحرب»!
ّ
«لدي استعداد لالنضمام
إلى ائتالف حكومي يشكله
رئيس حزب «أزرق أبيض»
بيني غانتس» ،هذا ما أدلى
به أيمن عودة .الصحيفة
الناشرة« ،يديعوت» ،رأت
في أقواله «مفاجأة»،
متناسية أنه دومًا ّردد مثل
هذه األفكار .ولئن ربط
عودة كالمه هذه المرة
بمجموعة شروط ،فإن
احتمال انضمام قائمته
إلى حكومة يسار ـ ـ وسط
ضعيف ،خاصة أن من
يريد التحالف معهم قالوا
بصراحة إنهم «لن يقيموا
تحالفًا مع العرب»
بيروت حمود
مع أن التصريحات األخيرة لرئيس
«الـقــائـمــة الـعــربـيــة املـشـتــركــة» ،أيمن
ُ
ع ــودة ،الـتــي ستنشر غ ـدًا كاملة في
ص ـح ـي ـفــة «يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أحـ ـ ــرونـ ـ ــوت»،
ُ
بعدما كشف جزء منها أمس ،ليست
األولـ ـ ــى م ــن ن ــوع ـه ــا ،إال أن ـه ــا تــأتــي
ّ
هـ ــذه امل ـ ــرة ف ــي ظـ ــل رك ـ ــود انـتـخــابــي
ُيـظـهــر حـجــم مـلــل فلسطينيي ال ــ48
م ــن م ـج ـمــل الـ ـتـ ـج ــارب االن ـت ـخــاب ـيــة،
وأيضًا مع نشر نتائج استطالعات
رأي ت ـ ّ
ـرج ــح ان ـخ ـفــاض ع ــدد املـقــاعــد
العربية ونسبة التصويت لها .لذلك،
ق ــد ُي ـن ـظــر إلـ ــى كـ ــام ع ـ ــودة ك ـبــالــون
اختبار من جهة ،وكمحاولة إلعــادة
ان ـت ـخ ــاب ــات «ال ـك ـن ـي ـســت» إلـ ــى مــركــز
ّ
الفلسطينيني ونقاشاتهم
اهتمامات
ّ
م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،خــاصــة أن أق ــل من
شهر يفصل عنها.
ف ـ ــي الـ ـشـ ـك ــل الـ ـ ـعـ ـ ــام ،تـ ــدعـ ــو أجـ ـن ــدة
«ال ـ ـح ـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
ـ ـ ـ ـ ال ـج ـب ـهــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة لـلـســام

واملساواة» ،بصراحة ،إلى «التعايش
بــن الفلسطينيني واإلســرائـيـلـيــن،
وتحقيق السالم على أساس دولتني
لشعبني ...والسالم بني الدول العربية
ً
وإسرائيل» ،فضال عن قضايا أخرى،
مثل تحقيق الرفاه االجتماعي .لذلك،
ما قاله عــودة هو الــدعــوة الطبيعية
للحزب الــذي نشأ فيه ،لكن املشكلة
لـيـســت ف ــي أم ـن ـيــات رئ ـيــس الـقــائـمــة
ال ـ ـتـ ــي ال ت ـت ـح ـق ــق فـ ـحـ ـس ــب ،بـ ــل فــي
أن م ــن ي ــدع ــو إلـ ــى ال ـت ـحــالــف معهم
يرفضونه بصراحة .والشروط التي
طرحها النضمام قائمته إلى ائتالف
ّ
ح ـك ــوم ــي ُي ـش ــك ـل ــه «أزرق أبـ ـي ــض»،
وال ـ ـتـ ــي شـ ـمـ ـل ــت« :إنـ ـ ـه ـ ــاء االحـ ـت ــال
وإق ــام ــة دولـ ــة فـلـسـطـيـنـيــة ،تحسني
مـ ـك ــان ــة املـ ــواط ـ ـنـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ،إلـ ـغ ــاء
قانون القومية وتوسيع مسطحات
الـبـلــدات الـعــربـيــة ،إقــامــة أول مدينة
ع ــربـ ـي ــة ...إلـ ـ ــخ» ،يـسـتـحـيــل ع ـلــى أي
تحقيقها .بــل حتى
رئ ـيــس حـكــومــة
ّ
إسـ ـح ــاق رابـ ـ ــن ،ال ـ ــذي وق ـ ــع بنفسه
على «اتفاق أوسلو» ،كان سيعارض
تلك الطروحات التي تناقض جوهر
املشروع الصهيوني.
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـخ ـل ـف ـي ــة ،ي ـع ـك ــس ك ــام
ً
ع ـ ــودة ،بـصـفـتــه مـ ـس ــؤوال سـيــاسـيــا،
ً
حجم األزمة في األرض املحتلة ،أوال
لناحية أنه ال يوجد مشروع سياسي
حقيقي يمثل تطلعات الفلسطينيني،
وثانيًا على مستوى القيادة ،فكيف
ُ
برئيس قائمة تمثل ما يزيد بقليل
ّ
ع ــن ث ـلــث نــاخ ـبــي فـلـسـطـيـنــيــي الـ ــ48
ً
أن يــدلــي بـتـصــريـحــات ت ـضـ ّـر أص ــا
ّ
وتشجع
بعملية االنـتـخــاب نفسها
عـلــى مقاطعتها؟ وال سيما أن فئة
كبيرة من املصوتني لـ«املشتركة» ال
يصوتون لها رغـبــة فــي برنامجها،
بــل ألنــه ال بــديــل فلسطينيًا حقيقيًا
م ـن ـهــا ،ك ـمــا ي ــري ــدون أن ي ـك ــون لهم
م ـ ـجـ ــرد ص ـ ـ ــوت يـ ـ ـع ـ ــارض م ـ ــن ق ـلــب
«الكنيست» الـسـيــاســات العنصرية
الـ ـت ــي ُيـ ـش ـ ّـرعـ ـه ــا األخ ـ ـيـ ــر (بـ ــوزرائـ ــه
ون ــواب ــه اإلســرائـيـلـيــن) ضــدهــم .أمــا
رئـ ـي ــس ال ـق ــائ ـم ــة ،ف ـي ـط ــرح إم ـكــان ـيــة
التحالف مــع شخصية إسرائيلية،
ّ
أق ـ ـ ـ ـ ــل انـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــاع عـ ـنـ ـه ــا ف ـ ـ ــي أذه ـ ـ ـ ــان
الفلسطينيني ه ــو« :ال ـج ـنــرال بيني
ّ
غانتس جزار غزة»!

يطرح عودة التحالف مع شخص أقلّ انطباع عنه هو أنه «جزّار غزة»! (من الويب)

ت ـب ــري ــره ك ــام ــه ،ع ـب ــر م ـن ـش ــور عـلــى
ص ـف ـح ـت ــه ف ـ ــي «ف ـ ــايـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك» ،ك ــان
ً
«املـصـيـبــة األعـ ـظ ــم»؛ إذ أك ــد أوال ما
نـشــرتــه الصحيفة ،وثــانـيــا ادع ــى أن
هدفه «إحراج غانتس وحزبه» ،األمر
الذي ُيفهم كاعتراف ضمني منه بأنه
ق ــرأ ط ــروح ــات «أزرق أب ـي ــض» على
أســاس أنها قــد تدعو إلــى التعايش
أو املساواة ،مع أنها في حقيقتها ال
تناقض وال تختلف ّ
عما تدعو إليه
ب ـق ـيــة األح ـ ـ ــزاب ال ـص ـه ـيــون ـيــة .ج ــراء
ذلــك ،القــت تصريحاته معارضة من
خ ـص ــوم ــه ف ــي ب ـق ـيــة األحـ ـ ـ ــزاب ال ـتــي
تؤلف «املشتركة» ،خاصة «التجمع
الــوط ـنــي ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،ب ــل حتى
داخ ــل حــزبــه .وقــالــت زميلته النائب
عايدة توما ـ ـ سليمان إن تصريحاته

«رأي شخصي» ،مضيفة في حديث
إل ــى «اإلذاعـ ـ ــة اإلســرائـيـلـيــة الـعــامــة»
ّ
«لدي شكوكًا (في تحقق ما
أمس أن
يــدعــو إلـيــه عـ ــودة) .لــأســف الشديد
فـ ــي الـ ـخ ــريـ ـط ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـي ــوم،

القت تصريحات عودة
رفضًا من شركائه ومن
اإلسرائيليين أنفسهم
حتى أولئك الذين يحاولون وصف
أنفسهم كيسار ،وهــم بعيدون عنه،
ل ـي ـس ــت ل ــديـ ـه ــم الـ ـشـ ـج ــاع ــة لـ ــذلـ ــك».
أم ــا ال ـنــائــب «الـتـجـمـعــي» ،إمـطــانــس
شـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادة ،ف ـ ــوص ـ ــف أقـ ـ ـ ـ ـ ــوال عـ ـ ــودة

ً
بـ«البائسة» ،قائال« :دعونا ال ننسى
أن غانتس وشريكه البيد ال يريدان
التوجه إلى املشتركة أبدًا».
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوى املـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول ـ ـ ـ ــن
ُاإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،بـ ـ ــرزت ت ـصــري ـحــات
امل َ
رشحني الثاني والرابع في «أزرق
أبيض» ،يائير البيد ،ورئيس هيئة
األرك ـ ـ ـ ـ ــان األسـ ـ ـب ـ ــق ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال غ ــاب ــي
أش ـك ـنــازي ،ال ـتــي رف ـضــا فـيـهــا دعــوة
ع ــودة ،مـشـ َ
ـدديــن عـلــى أن ــه «ال يمكن
العربية التي
الجلوس مــع األح ــزاب ً
ال تعترف بإسرائيل دولــة يهودية».
كذلك ،استغل رئيس حزب «إسرائيل
بيتنا» ،أفيغدور ليبرمان ،الذي وقع
ات ـفــاق «فــائــض أص ـ ــوات» مــع «أزرق
أب ـي ــض» ،ال ـح ــدث ،ل ـي ـصـ ّـوب بــاتـجــاه
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
معتبرًا أن «اإلع ــان الـغــريــب لعودة
ينطوي على محاولة إلضفاء شرعية
لتعاون خطير بني الليكود والقائمة
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،ف ـي ـم ــا الـ ـ ـه ـ ــدف تـشـكـيــل
ح ـك ــوم ــة مـ ــع الـ ـح ــري ــدي ــم (األحـ ـ ـ ــزاب
الدينية اليهودية التي ترفض قانون
التجنيد الذي طرحه ليبرمان) بدعم
األحــزاب العربية» .من جهته ،أصدر
ّ
«الـلـيـكــود» بـيــانــا اسـتـغــل فـيــه أق ــوال
عـ ـ ــودة ل ــدع ــوة أنـ ـص ــار ال ـي ـم ــن إل ــى
ال ـت ـصــويــت ل ــه ،ألن األم ـ ــور «ص ــارت
اآلن أوضح :غانتس سيشكل حكومة
يـســار مــع ع ــودة واألحـ ــزاب العربية.
م ـ ــن يـ ــريـ ــد حـ ـك ــوم ــة ي ـ ـمـ ــن ،ف ـع ـل ـيــه
الـتـصــويــت لليكود ف ـقــط» ،علمًا أنــه
ّ
ال اختالف حقيقيًا بني طروحات كل
من «الليكود» و«أزرق أبيض».
ف ــي ال ـخ ــاص ــة ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ما
يـ ّ
ـروج له رئيس «القائمة املشتركة»
ينطوي على خـطــورة بــالـغــة ،إذ إنه
ي ـم ـثــل دع ـ ــوة عـلـنـيــة إلـ ــى امل ـســاومــة
على حـقــوق َمــن َمـنــح قائمته الثقة،
ً
فــي عملية جــوهــرهــا أص ــا محاولة
ت ـح ـس ــن ش ـ ـ ــروط الـ ـحـ ـي ــاة مـ ــن قـلــب
امل ــؤسـ ـس ــة الـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة .لـ ـك ــن مــن
ي ــؤم ــن بـ ـط ــروح ــات رئ ـي ــس ال ـقــائ ـمــة
ودع ــوت ــه ل ــن ي ـجــد حــرجــا ف ــي دع ــوة
الـشـبــاب الفلسطينيني إل ــى التجند
لـخــدمــة الـجـيــش اإلســرائـيـلــي مقابل
منحة تعليمية أو رخصة بناء على
مـســاحــة أرض م ـ ـصـ ـ َ
ـادرة ...أو حتى
مقابل أن يصبح مواطن «درجة أ».

باتت األخـيــرة مسؤولة عن «تحديد
وتــرسـيــم وتـسـجـيــل األراض ـ ــي» التي
يعيش عليها هــؤالء ،ما أثــار حينها
ت ـح ــذي ــرات بـيـئـيــة م ــن ت ـهــديــد حـيــاة
وثقافة آخــر حـ ّـراس غابات األمــازون
التي تسهم في الحفاظ على التوازن
البيئي فــي الـعــالــم .اإلجـ ــراء الـصــادم
أثـ ــار حـيـنـهــا ق ـلــق املـعـنـيــن ب ـشــؤون
الـبـيـئــة وال ـج ـم ــاع ــات ال ـح ـقــوق ـيــة من
أن يفتح الرئيس اليميني املتطرف
املـ ـج ــال أم ـ ــام امل ــزي ــد م ــن االس ـت ـغــال
الـتـجــاري لـغــابــات األمـ ــازون املطيرة
الـ ـش ــاسـ ـع ــة ،وغـ ـي ــره ــا مـ ــن امل ـن ــاط ــق
الحساسة بيئيًا فــي الـبــرازيــل .إذ إن
األمــر التنفيذي ّ يضع هيئة الغابات
البرازيلية ،املعنية بدعم االستخدام
ّ
املـ ـسـ ـت ــدام ل ـل ـغ ــاب ــات وال ـ ـتـ ــي يــت ـصــل
عملها حــالـيــا بـ ــوزارة الـبـيـئــة ،تحت
سلطة وزارة الــزراعــة ،التي أصبحت
بـمــوجــب ال ـنــص الـقــانــونــي مـســؤولــة
عن إدارة الغابات العامة .كذلك ،يقول
منتقدون إن خطة بــولـ ُـسـنــارو لفتح
مـحـمـ ّـيــات الـسـكــان األص ـلـيــن ،الــذيــن
يـبـلــغ عــددهــم  900أل ــف نـسـمــة ،أمــام
األن ـش ـطــة ال ـت ـجــاريــة سـتـقـضــي على
ثقافات ولـغــات أهــل البلد األصليني
ج ــراء ان ــدم ــاج قبائلهم مــع املجتمع
البرازيلي.

حــن ُسـئــل عــن انـتـشــار الـحــرائــق غير
الـخــاضـعــة ل ـلــرقــابــة ،ق ــال بــولـسـنــارو:
ً
«اعتدت على تصويري حامال املنشار.
اآلن ،أنا نيرون الذي أحرق األمازون!»،
متهمًا املنظمات غير الحكومية التي
ّ
خفض تمويلها بافتعال هذه الحرائق
ّ
لـتـشــويــه صـ ّــورة ع ـه ــده .م ـنــذ تـســلـمــه
مـنـصـبــه ،خــفــض بــولـ ُـسـنــارو حمايته
لـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ــازون ،وان ـ ـت ـ ـقـ ــد ه ـ ــو ووزراؤه
ال ـع ـق ــوب ــات امل ـ ـشـ ـ ّـددة امل ـف ــروض ــة على
القوانني البيئية ،معتبرًا أن
انتهاكات
ّ
للمزارعني الحق في إحــراق مساحات
م ــن األراضـ ـ ـ ــي ب ـغ ـيــة اس ـت ـغــال ـهــا فــي
زراع ــة فــول الـصــويــا وتــربـيــة املــاشـيــة.
تعهد كذلك بتطوير منطقة األمــازون
ً
للزراعة والتعدين ،متجاهال املخاوف
الدولية في شأن زيادة إزالة الغابات.
ـوات طـ ــوي ـ ـلـ ــة ،كـ ــانـ ــت ش ــرك ــات
لـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ـ ٍ
الـتـعــديــن الــدول ـيــة والـبــرازيـلـيــة تحلم
فـ ــي ال ـس ـط ــو ع ـل ــى الـ ـ ـث ـ ــروة امل ـعــدن ـيــة
ّ
ومحميات
الكامنة فــي باطن أراض ــي
السكان األصليني .ويـبــدو أن حكومة
بــول ـس ـنــارو م ـصـ ّـم ـمــة ع ـلــى م ـنــح تلك
الـ ـش ــرك ــات ه ـ ــذه الـ ـف ــرص ــة ،فـ ــي إطـ ــار
مـحــاوالتـهــا الحثيثة تجريد السكان
األصليني مــن سلطة صنع الـقــرار في
أراضيهم ،تمهيدًا لتهجيرهم.
(األخبار)

نشرت وكالة الفضاء األميركية «ناسا» صورًا تُظهر مناطق الحرائق واألدخنة في البرازيل (أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني
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لــإصــدار الــرقــم  1746وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة42 - 37 - 29 - 27 - 17 - 4 :
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¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
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¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
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 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 166,910,355ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة3 : الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة53,636,785 :ل.ل.
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¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 76,499,190ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 26 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة2,942,277 :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:
 76,499,190ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,789 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 42,761 :ل.ل.
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¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

أفقيا

الهندية مسكنهم ما وراء نهر السند – جرح رأسه
 -1شعوب تنتشر في شبه القارة ُ
–  -2عملة إيطالية – مبالغ مالية تنفق من حساب خاص –  -3صوت الرصاص –
حرف نصب – إحسان –  -4حرف جر – عبودية – طائر مائي يتواجد غالبًا قرب
الشواطىء ويتغذى على األسماك –  -5دولة أوروبية – نوتة موسيقية –  -6جواب
على السؤال – من الخضر –  -7آلة موسيقية إيقاعية – مكون من ثالثني يومًا – نعم
باألجنبية –  -8جدتي باللغة العامية – مغنية وممثلة مصرية –  -9آلة كالقضيب
مــن جلد ُيـضــرب بها – مــن الحبوب – مدينة وخليج ليبي –  -10مدينة ساحلية
جميلة هامة في شبه جزيرة القرم – عسكري في الجيش

عموديًا

 -1فيلسوف يوناني من القرن الثاني من أهـ ّـم شـ ّـراح أرسطو –  -2مدينة فرنسية
تشتهر بالسياحة الدينية – للندبة –  -3بيت كبير ُيجمع فيه القمح – طعم الحنظل
– إن ــاء دائ ــري مــن مـعــدن ُيـمــأ بـكــل أن ــواع الـســوائــل خــاصــة امل ــاء –  -4نـبـ ّـي الـفــرس
األقدمني ومصلح ديانتهم األولــى –  -5يجري في العروق – مــأوى الدجاج – إلهة
الزواج عند اليونان وزوجة زفس –  -6بلغ الخبر الى الحضور – يسحب ويجذب
ّ
مصب لوار وأهم حوض لبناء السفن –  -8غفلة النوم –
–  -7مدينة في فرنسا على
 -9أول رائد فضاء أميركي قبل أن يصبح رجل أعمال ناجح توفي عام  – 1998ضد
يسخن –  -10مدينة أميركية عاصمة والية ميسوري

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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نتائج زيد

ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1746
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح94421 :

¶ الجائزة األولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 48,882,910 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة2 : -الجائزة اإلفرادية 24,441,455 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.4421 :
 -الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.

 -الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.

مشاهير 3239

حلول الشبكة السابقة

ّ
يرن – ّ
أتب –
 -1كاظم الساهر –  -2وز – رومانيا –  -3زمزم – حمص –  -4ايبريا – حزب – -5
رع –  -6برق – مايل – ّ -7
سج – يوم – ملا –  -8تمر – تارب –  -9رادو – جارية –  -10انتارتيكا
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¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.421 :
1

 -1كوزا نوسترا –  -2إزمير – ُجمان –  -3زبيب – ّردت –  -4مرمر – ري – وا –  -5او – ياقوت – -6
ملحات – ماجت –  -7سام – بم – راي –  -8أنصح – البرك –  -9هي – زريم – يا –  -10راغب عالمة

عموديًا

حل الشبكة 3238

 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 183,336,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 22,917 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 3,657,153,426 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 0 :ل.ل.

إعداد
نعوم
مسعود
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¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.21 :
8

9

10

11

م ـخــرج وكــاتــب ومـخـتــرع ومـنـتــج سينمائي ك ـنــدي ُي ـعــرف بــأفــام األكـشــن
والخيال العلمي والتي غالبًا ما ّ
تدر مبالغ نقدية كبيرة .من أفالمه الضخمة
«التايتانيك»
 = 7+6+5+2+4نظام ألوان تلفزيوني ■  = 1+10+9+3حقول خضراء ■ 11+8
= عملة آسيوية

حل الشبكة الماضية :هشام علي حافظ

 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 898
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة388 :
• يومية أربعة4644 :
• يومية خمسة68076 :

