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تحرق األوروبيين
التكنولوجية
الحرب
ّ

واشنطن تبتز حلفاءها

ّ
استغلت واشنطن مشاركة حلفائها
وخصومها في «منتدى دافوس» لتعيد
ترتيب أولوياتها .الحرب المقبلة التي
اندلعت شرارتها قبل فترة ،ستدور في
فلك تكنولوجيا الجيل الخامس .من هنا،
بدأ األميركيون يمارسون ضغوطًا على
حلفائهم األوروبيين لمقاطعة عمالق
االتصاالت الصيني« ،هواوي» ،جنبًا إلى
جنب تهديدهم برسوم جمركية ضخمة
تستهدف إحدى أهم صناعاتهم :السيارات
شـهــد «املـنـتــدى االق ـت ـصــادي الـعــاملــي»
نـ ـق ــاش ــا ح ـ ـ ـ ـ ّـادًا حـ ـ ــول مـ ـ ـ ــآالت الـ ـح ــرب
ـات
التكنولوجية بــن ّالـصــن والــواليـ ً
امل ـت ـح ــدة ال ـل ـ ٌت ــن وق ـع ـت ــا ل ـل ـت ـ ّـو ه ــدن ــة
تجارية .هدنة ال يبدو أنها ستنسحب
على «ال ـعــداوة» التكنولوجية اآلخــذة
فـ ـ ــي االتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع بـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن ،ع ـلــى
خلفية تكنولوجيا الجيل الخامس،
وال ـ ـشـ ــرائـ ــح اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،والـ ــذكـ ــاء
االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي .ف ـ ــي داف ـ ـ ـ ـ ــوس ،ول ـ ــدى
إجــاب ـتــه عــن أسـئـلــة فــي ه ــذا الـسـيــاق،
أشـ ـ ـ ــار م ـ ـ ّ
ـؤس ـ ــس شـ ــركـ ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
ال ـص ـي ـن ـيــة ال ـع ـم ــاق ــة« ،ه ـ ـ ـ ــواوي» ،رن
ت ـش ـي ـنــغ فـ ـ ــاي ،إل ـ ــى «ع ــال ــم ف ــي ص ــدد
الـتـ ُّ
ـوحــد (تـكـنــولــوجـيــا)» بـعــدمــا صــار
ّ
«كل شيء مترابطًا».
ُ َّ
االت ـ ـفـ ــاق الـ ـتـ ـج ــاري امل ــرحـ ـل ــي ،امل ــوق ــع
أخيرًا بني بكني وواشنطن ،لم يوقف
التصعيد األمـيــركــي فــي وج ــه عمالق
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،األب ـ ـ ـ ـ ــرز فــي

أي ّ
ال يشمل نموذج «هواوي» الجديد « 30برو» ّ
مكون أميركي (أ ف ب)

م ـجــال تـكـنــولــوجـيــا الـجـيــل الـخــامــس.
ع ـلــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،ت ـعـ ّـرضــت شــركــة
«ه ــواوي» ملنع نشاطها فــي الــواليــات
املـتـحــدة بـحـجــة «مـخــاطــر اسـتـخــدام»
ب ـ ـكـ ــن لـ ـلـ ـش ــرك ــة فـ ـ ــي «ال ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـسـ ــس».
كـ ـم ــا ش ـ ّـجـ ـع ــت واشـ ـنـ ـط ــن ح ـل ـف ــاء ه ــا
األوروبـ ـي ــن ع ـلــى أن ي ـح ــذوا حــذوهــا
بإقصاء شبكات املجموعة الصينية.
ت ـش ـج ـي ـ ٌـع ش ـم ــل ض ـغ ــوط ــا مــارس ـت ـهــا
أمـ ـي ــرك ــا عـ ـل ــى ح ـل ـي ـف ـت ـهــا ال ـفــرن ـس ـيــة
ّ
لحملها على اتـخــاذ «إج ــراءات أمنية
ِ

ق ــوي ــة» ضـ ـ ّـد اخـ ـت ــراق ــات مـحـتـمـلــة قد
ت ـت ـي ـح ـهــا ش ـب ـك ــات ال ـج ـي ــل ال ـخــامــس
الـتــي تـطـ ّـورهــا «هـ ــواوي» ،وتحذيرها
إيــا ّهــا مــن أن ع ــدم ال ـق ـيــام بــذلــك ربـمــا
ي ــؤث ــر عـلــى ال ـت ـب ــادالت االسـتـخـبــاريــة
ّ
تصدرت جدول
بينهما .هذه املخاوف
أع ـمــال االج ـت ـمــاع الـثــالــث األم ـيــركــي ـ ـ
الفرنسي حول األمن السيبيري ،وفق
م ــا أفـ ــاد ب ــه الــدب ـلــومــاســي األم ـيــركــي،
روب ـ ـ ـ ــرت سـ ـت ــراي ــر ،ال ـص ـح ــاف ـي ــن فــي
بــاريــس ،حيث قــال إن بــاده لــم تطلب

فيما تقاوم برلين
الضغوط األميركية،
ّ
تؤكد باريس أنها لن
تحظر عمل «هواوي»

مــن فــرنـســا مـقــاطـعــة «ه ـ ــواوي» ،إنـمــا
دع ـت ـهــا إل ــى ات ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات حـمــايــة
قوية ّ
ضد «اختراقات خبيثة» ناتجة
م ــن ت ـحــدي ـثــات ب ــرام ــج األن ـظ ـمــة الـتــي
ت ـقـ ّـدم ـهــا ال ـش ــرك ــة ال ـص ـي ـن ـيــة .أمـ ــا إذا
ق ـ ّـررت فرنسا عــدم األخ ــذ بالنصيحة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ف ـ ًس ـت ـض ـط ـ ّـر ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـحــدة ،مــرغ ـمــة ،إل ــى «إع ـ ــادة تقييم
ّ
كيفية إجــراء العمليات» التي تتطلب
تـ ـب ــادل «م ـع ـل ــوم ــات ح ـ ّـس ــاس ــة» ،مـثــل
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة امل ـش ـت ــرك ــة
وع ـم ـل ـيــات مـكــافـحــة اإلره ـ ـ ــاب .يـ ّـدعــي
األم ـ ّيــرك ـيــون وجـ ــود «خ ـطــر حقيقي»
يتمثل في «شبكات جيل خامس غير
آمنة تأتي من شركات غير موثوقة»،
قـ ــد «ت ـ ـع ـ ـ ّـرض الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـ ـتـ ــي نـ ـ ّ
ـود
مـشــاركـتـهــا مــع ال ـشــركــاء لــاخ ـتــراق»،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء فـ ـ ــي «حـ ـل ــف
ش ـمــالــي األط ـل ـس ــي» ،وبـيـنـهــم فــرنـســا
وأملانيا .وفيما تقاوم برلني الضغوط
ّ
األمـيــركـيــة ،تــؤكــد بــاريــس أنـهــا ليست
فــي صــدد حظر عمل الـشــركــة .بيد أن
سترايبر كــان أكثر وضوحًا حني قال
نطلب فرض
الشيء وعكسه« :نحن ال ّ
حظر مـعـ ّـن» ،بــل «نـقــول تبنوا النوع
الصحيح مــن الـتــدابـيــر األمـنـيــة الــذي
س ـي ـح ـمــي م ــواط ـن ـي ـك ــم وم ـصــال ـح ـكــم
االقـتـصــاديــة على امل ــدى الـطــويــل ّ
ضد
ش ــرك ــات م ـثــل ه ـ ــواوي ال ـت ــي تـخـضــع
ل ـس ـي ـط ــرة حـ ـك ــوم ــات اس ـ ـت ـ ـبـ ــداديـ ــة».
ت ــداب ـي ــر ت ـع ـنــي ،بــامل ـف ـهــوم األم ـي ــرك ــي،
«االسـتـعــانــة» بشركات أخــرى جاهزة
لتقديم خــدمــات الجيل الخامس مثل
و«سامسونغ»،
«نوكيا» و«إريكسون»
ّ
وه ـ ـ ــذا ط ـب ـع ــا ،إن حـ ـص ــل ،لـ ــن ي ــؤخ ــر
الحلفاء على االلتحاق بالتكنولوجيا

ال ـج ــدي ــدة ،وخ ـصــوصــا أن «اس ـت ـبــدال
جـمـيــع م ـع ـ ّـدات الـشــركــة الصينية في
ِّ
أوروب ــا سيكلف  3.5مليارات دوالر»،
واإلشارة لسترايبر.
الضغوط اآلنفة ،والــدعــوة الصريحة
إل ــى مقاطعة «ه ـ ــواوي» ،تــرافـقــت مع
ّ
تهديدات أميركية ،تــولهــا هــذه املـ ّـرة
الرئيس دونالد ترامب ،بفرض رسوم
جمركية عالية على صادرات االتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي م ــن الـ ـسـ ـي ــارات .وق ـ ــال في
مقابلة مــع شبكة «ســي إن بــي سي»
األمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش «م ـن ـت ــدى
داف ـ ــوس»« :لـقــد اس ـت ـفــادوا مــن بلدنا
على مــدى سـنــوات عــديــدة» ،و«إذا لم
ّ
نتوصل إلى شيء ما (اتفاق تجاري)،
فسأتخذ إجـ ــراءات ،وسـتـكــون عبارة
عـ ـ ــن ضـ ـ ــرائـ ـ ــب م ــرتـ ـفـ ـع ــة ج ـ ـ ـ ـدًا ع ـلــى
سـ ـي ــاراتـ ـه ــم وم ـن ـت ـج ــات ـه ــم األخ ـ ــرى
(املصدرة) إلى بلدنا» .واعتبر ترامب،
الذي التقى الثالثاء رئيسة املفوضية
األوروبية أورسوال فون دير اليني في
دافــوس بهدف التحضير ملفاوضات
ح ـ ــول «ات ـ ـفـ ــاق ت ـ ـجـ ــاري» ثـ ـن ــائ ــي ،أن
«األم ــر بسيط لـلـغــايــة» ،موضحًا في
مقابلة أخــرى مع «فوكس نيوز» أنه
ّ
ّ
التوصل إلى اتفاق
«إذا لم نتمكن من
ت ـ ـجـ ــاري (م ـ ــع االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي)،

فسنفرض ضريبة بنسبة  %25على
سياراتهم».
فــي ع ــام  ،2018كــانــت شــركــة مـعـ ّـدات
االتصاالت «زي تي اي» ،وهي عمالق
صيني آخ ــر فــي مـجــال تكنولوجيا
الجيل الخامس ،على وشك االندثار
لعجزها عن توفير مكونات أميركية
بعد املنع الذي فرضته إدارة ترامب،
وال ــذي ّ ُرف ــع أخ ـي ـرًا .وأظ ـهــرت األزم ــة،
التي مثلت صدمة للشركة ،التبعية
ال ـك ـب ـيــرة ل ـل ـع ـمــاق اآلسـ ـي ــوي تـجــاه
الشرائح اإللكترونية األميركية .لكن
«ه ـ ـ ـ ــواوي» ع ـم ـلــت ت ـح ــت ال ـض ـغــوط
على تطوير شرائحها الخاصة ،وال
يشمل نموذجها الجديد « 30بــرو»
أي ّ
ّ
ّ
تضرر
مكون أميركي .وعلى رغم
شركة «كوالكوم» األميركية العمالقة
املـ ـخـ ـت ـ ّـص ــة ف ـ ــي صـ ـن ــاع ــة املـ ـك ــون ــات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة مـ ــن الـ ـعـ ـق ــوب ــات عـلــى
«هــواوي» ،إال أنها عملت على كسب
الــوقــت ،وأك ــد رئـيـسـهــا ،كريستيانو
ّ
أمون ،أنه «في ذروة التوتر التجاري،
ت ــزاي ــدت أعـ ــداد زبــائـنـنــا فــي الـصــن،
بـفـضــل ش ــرك ــات مـصـنـعــة لـلـهــواتــف
مثل شيومي وأوبو» اللتني ّ
تطورتا
على املستوى العاملي.
(األخبار)

تقرير

ٌ
أيام تفصل بريطانيا عن «الخروج» :الملكة تصادق

إدارة ترامب :لمواصلة العمل
مع السعودية رغم «االختراق»
يفعل محمد بن سلمان ما يحلو له ،طاملا
أن الحريصني فــي واشـنـطــن لــم يغسلوا
ب ـع ــد أي ــديـ ـه ــم مـ ـن ــه ،وطـ ــاملـ ــا أن ال ـح ـلــف
القائم على «مــراعــاة» املصالح املشتركة
ُبني البلدين لم ينكسر .لذلك ،فإن األمير
َّ
ً
املدلل لم يعد ـ ـ منذ وقت طويل ـ ـ مسؤوال
ّ
ع ــن ت ـصــرفــاتــه .ول ـع ــل أب ـلــغ م ــن عـ ّـبــر عن
إف ـ ــات ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي ،م ـج ــددًا،
ِمــن ورط ــة قرصنة هــاتــف جيف بيزوس
عبر رسالة «واتسآب» أرسلت من هاتفه
الشخصي ،كان وزيــر الخزانة األميركي،
سـتـيـفــن م ـنــوت ـشــن .ط ــال ــب هـ ــذا األخ ـيــر
املديرين التنفيذيني للشركات األميركية
بـمــواصـلــة الـعـمــل مــع املـمـلـكــة حـيــث «لنا
أع ـم ــال ك ـث ـي ــرة» ،ف ــي ح ــن اك ـت ـفــى الـبـيــت
األبـيــض بــالـقــول إنــه يــأخــذ «عـلــى محمل
ّ
ّ
الجد» التقارير املتعلقة باختراق هاتف
ّ
مؤسس شركة «أمازون» ،ومالك صحيفة
«واشنطن بوست».
وفيما تختلف حسابات اإلدارة عن تلك
الخاصة بالكونغرس ،ســارع السيناتور
الديموقراطي ،كريس ميرفي إلى اإلعالن
ع ـ ــن أن ـ ــه س ـي ـب ـع ــث ب ــرس ــال ــة إل ـ ــى م ــدي ــر
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـقــوم ـيــة وم ــدي ــر مـكـتــب

«وول ستريت جورنال»:
ّ
يحقق مكتب
التحقيقات الفدرالي
في واقعة االختراق
الـتـحـقـيـقــات ال ـفــدرالــي لـفـتــح تحقيق في
م ــا إذا س ـعــى ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي أو
مـســؤولــون سـعــوديــون آخ ــرون للوصول
إل ـ ــى ه ــات ــف ج ـي ــف بـ ـي ــزوس أو ه ــوات ــف
أم ـيــرك ـيــن آخ ــري ــن بـشـكــل غ ـيــر م ـش ــروع.
مـ ـي ــرف ــي أشـ ـ ـ ــار خـ ـص ــوص ــا إلـ ـ ــى ج ــاري ــد
كوشنر ،مستشار الرئيس وصهره ،الذي
يـسـتـخــدم تطبيق «وات ـس ــآب» للتواصل
م ــع ابـ ــن س ـل ـم ــان ،م ـع ــرب ــا ع ــن ق ـل ـقــه إزاء
ّ
مكامن ّالضعف املتعلقة باألمن القومي
الـتــي تمثلها ه ــذه الـعــاقــة .وأض ــاف إنــه
عندما ال يــرى «الـطـغــاة» ّ
أي تبعات ملثل
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خطوة جديدة خطتها المملكة
المتحدة باتجاه الخروج التاريخي من االتحاد
األوروبي في الـ 31من كانون الثاني /يناير
الحالي .فبعد المصادقة النهائية من
ِق َبل مجلس العموم ،أول من أمس ،على
اتفاق الخروج ،صادقت الملكة إليزابيث
الثانية عليه ،أمس ،ما يعني تكريسه قانونًا
صـ ــادقـ ــت امل ـل ـك ــة إلـ ـي ــزابـ ـي ــث ال ـثــان ـيــة
رسميًا ،أمس ،على القانون التاريخي
ّ
املتعلق بخروج بريطانيا من االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر ال ـح ــال ــي.
وكـ ـت ــب وزيـ ـ ـ ــر «ب ــريـ ـكـ ـس ــت» ،سـتـيــف
باركلي ،على موقع «تويتر»« :منحت
جــالـتـهــا ،اآلن ،املــواف ـقــة املـلـكـيــة على
مـ ـش ــروع ق ــان ــون بــري ـك ـســت ،ليصبح
بالتالي قــانــون بــريـكـســت» .وأض ــاف:
«ب ـت ـكــري ـســه ق ــان ــون ــا ،يـمـكــن للمملكة
املتحدة الخروج من االتحاد األوروبي
فــي  31كــانــون الثاني /يناير» .وكــان
مـجـلــس ال ـع ـمــوم ق ــد صـ ــادق نـهــائـيــا،
أول م ــن أم ــس ،عـلــى االتـ ـف ــاقُ ،مـمـ ّـهـدًا
ب ــذل ــك لـتـنـفـيــذ «ب ــري ـس ـك ــت» .وجـ ــاءت
ه ــذه امل ـص ــادق ــة ب ـعــدمــا ك ــان املـجـلــس
ذات ــه قــد ص ــادق ســابـقــا عـلــى االتـفــاق،
قبل أن يطلب مجلس ال ـلــوردات ،هذا
األس ـب ــوع ،إدخـ ــال ت ـعــديــات عـلـيــه ،ال
سـيـمــا فــي مــا يـتـعـلــق بـحـقــوق رعــايــا

االتحاد األوروبــي واألطفال الالجئني
بعد «بريكست» .لكن مجلس العموم،
حيث يحظى رئيس ال ــوزراء بوريس
ج ــونـ ـس ــون ب ـغ ــال ـب ـي ــة وازنـ ـ ـ ـ ــة ،رف ــض
التعديالت الخمسةّ ،
ورد االتفاق إلى
مـجـلــس ال ـ ـلـ ــوردات الـ ــذي اض ـط ـ ّـر إلــى
الرضوخ.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن االت ـف ــاق ال ي ــزال
ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـص ـ ــادق ـ ــة ال ـ ـبـ ــرملـ ــان
األوروبي ،الذي ُ
سيجري تصويتًا في
شأنه األسبوع املقبل ،إال أن مصادقة
لـ ـن ــدن عـ ـل ــى االتـ ـ ـف ـ ــاق ت ـع ـت ـب ــر لـحـظــة
تاريخية ،خصوصًا أنها ّ
تمهد لكي
تكون اململكة املتحدة أول دولة تخرج
م ــن ال ـت ـكـ ّـتــل األوروب ـ ـ ـ ــيُ .
وي ـن ـت ـظــر أن
ّ
يــوقــع مـســؤوالن كبيران فــي االتـحــاد،
ال ـي ــوم ،مـعــاهــدة االن ـف ـصــال الرسمية
في بروكسل ،قبل أن يقوم جونسون
 أب ـ ــرز وج ـ ــوه اس ـت ـف ـت ــاء االن ـس ـح ــابف ــي ع ــام  - 2016بــالـتــوقـيــع عـلـيــه في
األيـ ــام املـقـبـلــة .وق ــال جــون ـســون ،بعد
مـ ـص ــادق ــة م ـج ـل ـ َـس ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان عـلــى
م ـش ــروع ق ــان ــون االن ـس ـح ــاب ،أول من
أمــس« :فــي بعض األحـيــان ،بــدا كأننا
ّ
لـ ــن نـ ـجـ ـت ــاز خـ ـ ــط نـ ـه ــاي ــة ب ــري ـك ـس ــت،
ّ
ُ
لـكـنـنــا اجـ ـت ــزن ــاه» .ويـ ـع ــد االن ـف ـصــال،
امل ـق ـ ّـرر فــي  31كــانــون ال ـثــانــي /يناير
ال ـ ـجـ ــاري ،إن ـ ـجـ ــازًا ل ـج ــون ـس ــون ال ــذي
ّ
تولى رئاسة الحكومة العام املاضي،
ّ
ّ
متعهدًا بوضع حد لألزمة السياسية
الـ ـت ــي أح ــدث ــت ان ـق ـس ــام ــا ف ــي الـ ـب ــاد،
ّ
وشـ ــلـ ــت ح ـك ــوم ـت ــن م ـت ـعــاق ـب ـتــن .إال

ّ
ُينتظر أن يوقع
مسؤوالن كبيران
في االتحاد األوروبي
معاهدة االنفصال اليوم

كان مجلس العموم قد صادق نهائيًا األربعاء على االتفاق (أ ف ب)

ك ــام ــل م ــع االتـ ـح ــاد .ول ـك ــن ف ــي األي ــام
الالحقة ،أعاد جاويد توضيح كالمه،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن «ال ـح ـكــومــة ق ــد تلجأ
إل ــى ال ـت ـبــاعــد ،ف ـقــط ف ــي ح ــال ّرأت أن
األمر يستحق ذلك ،وبعد التحقق من
اإليجابيات والسلبيات».
وفـ ـ ــي خـ ـ ــال «امل ـ ـن ـ ـتـ ــدى االقـ ـتـ ـص ــادي
الـعــاملــي» املنعقد فــي داف ــوس ،واصــل
وزيــر الـخــزانــة طمأنة رجــال األعـمــال،
ٍّ
م ـ ــؤكـ ـ ـدًا أن ـ ــه ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك ت ـخ ــل
بالجملة عن أنظمة االتحاد األوروبي،
وذل ــك ّ
ردًا عـلــى س ــؤال عـ ّـمــا إذا كانت
بــري ـطــان ـيــا س ـت ــواص ــل ال ـع ـم ــل ضـمــن
إط ــار كـتـ ّـيــب معايير االت ـحــاد ،والــذي
ُي ـن ـظــر إل ـي ــه ع ـلــى أنـ ــه م ـهــم بــالـنـسـبــة
إل ـ ــى ش ــرك ــات الـ ـطـ ـي ــران والـ ـسـ ـي ــارات
ف ــي امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة .وق ـ ــال ج ــاوي ــد:
«سنغادر االتحاد األوروبي ،والسوق
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،واالتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـج ـم ــرك ــي»،
مضيفًا« :إن ـنــا نـقــوم بــذلــك كــي تكون
ل ــدي ـن ــا ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى إدارة أنـظـمـتـنــا
وقــوانـيـنـنــا» .وفــي إجــابـتــه عــن ســؤال
حول كيفية تنفيذ ما ّ
تقدم ،أكد أنه «لن
ٌ
تباعد (عن االتحاد األوروبي)
يحصل
من أجــل هــذا املــوضــوع» .وفــي خطاب
سابق ،شدد جاويد على أن «الحكومة
س ـت ـح ـمــي دائ ـ ـمـ ــا م ـص ــال ــح ال ـت ـج ــارة
ً
البريطانية» ،قــائــا« :سنحافظ على
معايير عالية ،ليس ألنه ٌ
أمر مطلوب،
ولـكــن ألنـنــا نــريــد ذل ــك .هــذا مــا يريده
الشعب البريطاني».
(األخبار)
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أفقيا

 -1عالم فرنسي راحل إشتهر بدراساته عن الجراثيم وإكتشافه لقاحًا ّ
ضد الكلب –
 -2قصة لألديب اللبناني الراحل توفيق يوسف ّ
ّ
وتلهب – سرب
عواد –  -3إضطرم
من الطيور – أصل البناء –  -4طلب القائد من الجندي تنفيذ املهمة – مدينة في
ّ
العطية –  -6إلقاء الرعب في النفوس عن
فلسطني –  -5من الطيور – أحصل أو آخذ
ّ
واملتفجرات وغيرها من وسائل التخريب –
طريق أعمال العنف كالتهديد والقتل
أغلظ أوتار العود –  -7سكب املاء – سرقوا املمتلكات –  -8ما قام على ساق من نبات
األرض – وضع الحجاب على الوجه – متشابهان –  -9مدينة لبنانية – قشر وكشط
–  -10سوق األوراق املالية الوحيدة العاملة في لبنان

عموديًا

ّ
تضم أسماء كل املواطنني الذين تتوافر فيهم الشروط التي تسمح لهم أن
 -1جداول
يكونوا ناخبني –  -2قطعة من األرض ذات جدار ّ
وحد معلوم – ولد الكلب –  -3للنداء
على الفعل –  -4ضد حرب – حرف جر – برق ُوتألأل –  -5إحسان – شاهده من
– العزم ّ
للمهمالت –  -6مدينة في الهند تعتبر عاصمة الثقافة اإلسالمية
بعيد – قفة أو سفط
ّ
ّ
أنضم الى الحزب بصفة رسمية –  -7سالح قديم –
وأهـ ّـم آثارها ضريح تاج محل –
شريان أساسي في القلب –  -8بصق من فمه – حرف جر – طليق –  -9مدينة مكسيكية
ّ
املبنية
ومنتجع سياحي عاملي –  -10كتاب لكارل ماركس وضع فيه أسس اإلشتراكية
على توزيع جديد لألرباح الناتجة عن العمل

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 3362
1

أفقيا
ّ
 -1دهاليز – خوف –  -2أمس – عار – دم –  -3مل – الرمح –  -4وتر – كيس – دل –  -5ا ا – ريم
–  -6القلب – دوري –  -7روبي – وقت –  -8سني – ابا –  -9بيطار – جندب –  -10ياسر عرفات
 -1دامودار – بي –  -2هملت – ّلوسيا ّ –  -3اس – راقب – طس –  -4اليسار –  -5يعلك – يرع
–  -6زاريا – ون –  -7رمس – دق – جف –  -8روتانا –  -9ود – دير – بدت –  -10فم امليزاب

حل الشبكة 3361

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

عموديًا

هــذه األفـعــال ،فــإن ذلــك ُي ُّ
عد بمثابة ضوء
أخضر الستهداف ّ
أي شخص آخر يرون
ّ
أن ــه يـمــثــل تـهــديـدًا بالنسبة إلـيـهــمِ ،بـ َـمــن
فيهم األميركيون.
ف ــي ال ـس ـيــاق ذاتـ ــه ،قــالــت صـحـيـفــة «وول
سـتــريــت ج ــورن ــال» األم ـيــرك ـيــة إن مكتب
التحقيقات الفدرالي األميركي« ،إف بي
ّ
آي» ،يحقق بالفعل فــي واقـعــة االخـتــراق
عبر شركة خاصة ،فيما ذكرت «واشنطن
ب ــوس ــت» أن «م ـن ـظ ـمــة ال ـع ـفــو ال ــدول ـي ــة»،
«أمـنـسـتــي» ،تقاضي شــركــة «إس إن أو»
اإلســرائ ـي ـل ـيــة املـشـتـبــه ف ــي أن ـهــا ســاعــدت
السعودية على اختراق هاتف أغنى رجل
فــي الـعــالــم .لـكــن الـسـعــوديــة الـتــي أنـكــرت
ال ـت ـه ـمــة ع ـلــى ل ـس ــان وزي ـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا،
فـ ـيـ ـص ــل ب ـ ــن ف ـ ــرح ـ ــان ،وس ـ ـفـ ــارت ـ ـهـ ــا فــي
واش ـن ـطــن ،رف ــض وزي ــره ــا لـلـطــاقــة ،عبد
ال ـعــزيــز ب ــن س ـل ـمــان ،اإلج ــاب ــة ع ــن س ــؤال
فــي ش ــأن الفضيحة ال ـجــديــدةّ ،
ورد على
صـ ـح ــاف ــي «اي تـ ــي فـ ـ ــي» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة،
بالقول« :أعتقد أنك تطرح السؤال الخطأ
في املكان الخطأ ،ويبدو أنك تسخر» ،قبل
أن يضيف« :أنت غبي».
(األخبار)

نتائج اللوتو اللبناني

4

أن ذلــك ال يلغي قلق مــديــري األعـمــال
وال ـص ـن ــاع ــات ال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي شــأن
كيفية التعامل مع االتحاد األوروبــي
بعد االنفصال ،األمر الذي كان قد زاده
تعقيدًا تصريح وزير الخزانة ،ساجد
ّ
ج ــاوي ــد ،ف ــي حــديــث إل ــى م ـجــلــة «ذي
فايننشل تــايـمــز» األس ـبــوع املــاضــي،
عن أنه «يجب على الشركات أن تتأقلم
م ــع حـقـيـقــة ال ـح ـيــاة ال ـج ــدي ــدة خ ــارج
ال ـســوق ال ــواح ــدة وات ـحــاد الـجـمــارك»،
في تلميح إلى احتمال حصول تباعد
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مغنية ســوريــة بــدأت الغناء منذ الطفولة حيث قـ ّـدمــت فــي ســن السادسة
أغنية في إحدى الحفالت التي نظمتها مدرستها .إشتهرت بنمط األغاني
الشعبية .من أغانيها "بس اسمع مني"
 = 5+4+2+3+7+6العلم والبيرق ■  = 8+9+1دود ينخر الخشب ■ 11+10
= أصل البناء

حل الشبكة الماضية :جينيفر لورنس

جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1787وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة39 - 36 - 22 - 19 - 8 - 5 :
الرقم اإلضافي20 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 43,970,490ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 28 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1,570,375 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 43,970,490ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 890 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 49,405 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 110,560,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13,820 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1,251,981,002 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 43,653,603 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1787
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح22211 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 31,732,538 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية 31,732,538 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2211 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .211
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.11 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـت ـ ــراك ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 75,000,000ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 989
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة173 :
• يومية أربعة7886 :
• يومية خمسة37560 :

