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السودان
بريطانيا

خطوة ثالثة على طريق استرضاء واشنطن:
ّ
«خوة» بـ  30مليون دوالر
الخرطوم ــــ مي علي
وافقت الحكومة االنتقالية السودانية
على دفع تعويضات مالية بلغت نحو
ثــاثــن مليون دوالر ألهــالــي الجنود
األمـيــركـيــن مــن قتلى املـ ّ
ـدمــرة «ك ــول»،
التي أصابها زورق ملغوم قبل أكثر
من عشرين عامًا لدى ّ
تزودها بالوقود
فـ ــي م ـي ـن ــاء ع ـ ــدن ال ـي ـم ـن ــي .م ـن ــذ ذل ــك
الوقت ،وضعت واشنطن ،بعد اتهامها
ّ
بالتورط في الهجوم ،دفع
للخرطوم
ت ـع ــوي ـض ــات م ــال ـي ــة كـ ـش ــرط أس ــاس ــي
إلزالــة اسم السودان من «قائمة الدول
الراعية لإلرهاب».
ي ـ ـقـ ــول م ـ ـصـ ــدر دب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي رفـ ـي ــع،

تدفع الخرطوم تعويضًا
لواشنطن على رغم تبرئتها سابقًا
من «تفجير كول»
قد تكون هذه التسوية غير كافية لدى إدارة ترامب إلزالة السودان من «قائمة اإلرهاب» (أ ف ب)

ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،إن ال ـح ـكــومــة الـحــالـيــة
«اس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادت مـ ـ ــن ن ـ ـصـ ــائـ ــح ق ـ ّـدمـ ـه ــا
أع ـضــاء مــن الـكــونـغــرس خ ــال تـبــادل
لـ ـل ــزي ــارات ب ــن ال ـجــان ـبــن ف ــي أع ـقــاب
ن ـجــاح ال ـث ــورة ال ـتــي أطــاحــت الــرئـيــس
امل ـعــزول عـمــر الـبـشـيــر» ،مضيفًا« :مــن
أب ــرز تـلــك الـنـصــائــح أهـمـيــة الـتــوصــل
إل ــى تـســويــة فــي قـضـيــة امل ــدم ــرة كــول،
ألن ق ـب ــول ال ـت ـســويــة س ـي ـقـ ّـوي مــوقــف
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة أمـ ــام ال ـ ــرأي ال ـعــام
املحلي إذا قررت رفع اسم السودان من
قائمة اإلرهــاب ،ألنه ال يمكن للرئيس
ات ـخــاذ ق ــرار مـثــل ه ــذا وال ي ــزال هناك

ضـحــايــا لــم يـتـ ّـم تـعــويـضـهــم» .ويلفت
ض ــاء ال ـكــون ـغــرس
املـ ـ ّص ــدر إلـ ــى أن أعـ ـ ُ
ظــلــوا عـلــى ات ـصــال ب ــأ َس ــر الـقـتـلــى من
ج ـه ــة ،وبــال ـح ـكــومــة م ــن ج ـهــة أخ ــرى،
ً
قائال« :بذلوا أقصى جهدهم لحصول
الـضـحــايــا عـلــى تعويضاتهم املــالـيــة،
وأفلحوا في تقليص املبلغ إلى ثالثني
م ـل ـي ــون ــا ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان أكـ ـث ــر مـ ــن 300
مليونّ ،
وقدموا نصائح إلى الخرطوم
حول كيفية سداد املبلغ».
ورأى ال ـس ـف ـيــر الـ ـس ــودان ــي األس ـبــق
ل ــدى واش ـن ـطــن ،الــرشـيــد أب ــو شــامــة،

أن ال ـت ـســويــة امل ــال ـيــة «ت ـع ـنــي شطب
القضية َمــن أمــام املحاكم األميركية
في حال قبول الطرف اآلخر العرض
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ...هـ ــذا ت ـف ـك ـيــر ج ـ ّـي ــد مــن
الحكومة (السودانية) التي تواصلت
م ــع أصـ ـح ــاب امل ـص ـل ـحــة ،وتـ ّ
ـوص ـلــت
م ـع ـهــم إلـ ــى هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق ،وتـمـكـنــوا
م ــن تـقـلـيــص ال ـت ـعــويــض إلـ ــى مبلغ
م ـق ــدور ع ـل ـيــه» .وع ـل ــى رغ ــم مــوافـقــة
الخرطوم على دفع التعويضات ،في
خطوة رآها البعض اعترافًا ضمنيًا
بــارت ـكــاب ال ـج ــرم ،ف ــإن وزارة الـعــدل

قالت في اتفاقية التسوية ،التي َت ّ
بي
أن ـهــا مـبــرمــة فــي الـســابــع مــن الشهر
ال ـج ــاري ،إن الـحـكــومــة (الـســودانـيــة)
«غـيــر مسؤولة عــن هــذه الـحــادثــة أو
ّ
أي أف ـع ــال إره ــاب ـي ــة أخـ ـ ــرى» ،لكنها
دخ ـ ـلـ ــت ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـس ــوي ــة «انـ ـط ــاق ــا
مـ ــن ح ــرص ـه ــا َع ـل ــى ت ـس ــوي ــة م ــزاع ــم
ّ
اإلرهــاب التي خلفها النظام البائد،
والستيفاء الـشــروط التي وضعتها
اإلدارة األميركية».
وبينما فاق عدد ّ
املدعني خمس عشرة
َّ
ع ــائ ـل ــة ،ات ـه ـم ــت الـ ـخ ــرط ــوم بـتـقــديــم

وزارة الخزانة بيد جونسون :ال بقاء إال للمطيعين
ال ــدع ــم لـتـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» لـلـقـيــام
بتفجير السفينة ،نفى الـســودان ّ
أي
عالقة له بتفجير ّ
املدمرة ،إلى أن نال
حكمًا من «املحكمة األميركية العليا»
في نيسان /أبريل من العام املاضي
ملصلحته ،وه ــو مــا عـ ّـدتــه الحكومة
السابقة انتصارًا لها ،لكن القضية
بـقـيــت مــاثـلــة أمـ ــام مـحــاكــم أمـيــركـيــة
أخرى ،األمر الذي رأى رئيس الوزراء،
عبد الله حمدوك ،أنه ال فكاك منه إال
ب ــدف ــع ال ـت ـعــوي ـضــات .ول ــذل ــك ،أع ـلــن،
ف ــي زي ــارت ــه واش ـن ـط ــن ن ـهــايــة ال ـعــام
املـ ــاضـ ــي ،أن الـ ـ ـس ـ ــودان «عـ ـل ــى بـعــد
أس ــابـ ـي ــع مـ ــن ت ـس ــوي ــة مـ ــع ض ـحــايــا
العملية اإلرهابية» ،معتبرًا أن على
ال ـح ـكــومــة ت ـحـ ّـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة ليس
في مطالبات «كــول» وحدها ،بل في
َ
تفجير سفارتي الواليات املتحدة في
كينيا وتنزانيا ،مضيفًا إنــه ّ
توصل
إل ـ ــى اتـ ـف ــاق ف ــي ش ـ ــأن ت ـل ــك امل ـســائــل
ّ
كــلـهــا بـعــد نـقــاشــات مستفيضة مع
املسؤولني األميركيني حول الخروج
من «قائمة اإلرهاب».
ل ـ ـكـ ــن ،ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى كـ ـثـ ـي ــري ــن ،ف ــإن
«تسوية كــول» قد ال تكون كافية لدى
إدارة دونــالــد تــرامــب إلزال ــة ال ـســودان
م ــن «الئ ـح ــة اإلره ـ ـ ــاب» امل ـ ــدرج عليها
مـنــذ  ،1993إذ ال ت ــزال هـنــاك عناوين
ّ
تتذرع بها
أخــرى يمكن لواشنطن أن
من أجل فرض مزيد من الشروط على
ال ـخــرطــوم ،وم ــن بينها «ال ـت ـعــاون في
م ـلــف اإلرهـ ـ ــاب وم ـح ــارب ــة الـجـمــاعــات
املتطرفة» ،و«التزام متطلبات التحول
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي واالنـ ـتـ ـق ــال الـسـلـمــي
للسلطة».

تقرير

ّ
النفط يعاني جراء «كورونا»

تحذيرات من انكماش اقتصادي كبير
ليست دول الخليج بمعزل عــن أزمــة
«ك ــورون ــا» املـسـتـفـحـلــة؛ فــانـعـكــاســات
الفيروس ّأول ما أصابت أسعار النفط،
ّ ً
ـادات تعاني
م ـهــد ًدة بتقويض اق ـت ـصـ ٍ
لتقليص
أص ــا ِم ــن ال ــرك ــود وتـكــافــح
ّ
اعـتـمــادهــا ال ـت ـ ّ
ـام عـلــى ال ـطــاقــة .تمثل
الصني إحدى األســواق الرئيسة لهذه
الــدول ،فهي إلى جانب كونها شريكًا
ت ـجــاريــا رئ ـي ـســا ل ــ«م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي»ُ ،ت ّ
عد بكني أكبر مستوردي
ال ـخ ــام (تـسـتـهـلــك أك ـث ــر م ــن  %10من
اإلن ـتــاج الـعــاملــي للنفط ،مــا يعني أن

ّ
النفطية بين
بلغ حجم التجارة غير
دول الخليج والصين حوالى 200
مليار دوالر العام الماضي
األس ـعــار سـتـتــراجــع بــال ـضــرورة حــال
انخفاض الطلب) .وبالفعل ،تضاءل
ال ـط ـل ــب ب ـع ــد عـ ــزل ال ـع ــدي ــد م ــن امل ــدن
الصينية الحـتــواء انـتـشــار الفيروس
ال ــذي ت ـجــاوز ع ــدد الــوف ـيــات الناتجة
منه  1300شخص .دفــع ذلــك بأسعار
النفط إلــى أدنــى مـعـ ّـدل لها منذ عــام،
إذ هبطت بنسبة  %20منذ  30كانون
ً
ّ
أوال
الـثــانــي /يناير املــاضــي ،مــا أدى ّ
إلــى تفاقم الوضع االقتصادي الهش
فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج ،وعـ ـك ــس ث ــان ـي ــا اآلث ـ ــار
ّ
املترتبة على اعتماد االقتصاد العاملي
على السوق الصينية.
ّ
بــالـنـسـبــة إل ــى دول ال ـخ ـل ـيــج ،حــقـقــت
التجارة غير النفطية بينها وبني بكني

ّ
نموًا بدأ ببضعة مليارات قبل عقدين،
ل ـي ـص ـبــح ح ــوال ــى  200م ـل ـي ــار دوالر
العام املــاضــي .لكن انتشار الفيروس
أح ــدث تـصـ ّـدعــات كـبـيــرة؛ وخصوصًا
فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـس ـي ــاح ــة ال ـ ــذي ت ـع ـ ّـرض
لضربة قوية (زار أكثر من  1,6مليون
ســائــح صـيـنــي دول الـخـلـيــج فــي عــام
 .)2018تتزامن الصدمة االقتصادية
الــراه ـنــة مــع تـحــذيــر «ص ـن ــدوق النقد
ال ــدول ــي» مــن تــاشــي ث ــروات الخليج
ُ
خـ ــال  15ع ــام ــا ،إذا ل ــم ت ـ ـقـ ـ ِـدم دول ــه
ع ـلــى إص ــاح ــات أع ـم ــق ،وخـصــوصــا
ِّ
أن ال ـن ـفــط ي ـشــكــل أك ـث ــر م ــن  %70من
اإليـ ــرادات الـعــامــة فــي هــذه ال ــدول .في
ه ــذا اإلط ـ ـ ُـار ،رأت الـبــاحـثــة أل ــن وال ــد
أن الــدول املنتجة للطاقة ،التي قامت
بالفعل بتخفيض إنتاجها إلنعاش
األسعار ،تواجه اآلن «أزمــة مزدوجة»
ّ
ت ـ ـت ـ ـمـ ــثـ ــل ف ـ ـ ــي ان ـ ـخ ـ ـف ـ ــاض األس ـ ـ ـعـ ـ ــار
والـصــدمــة االقـتـصــاديــة .ونـ ّـبـهــت ،في
تعليق لـ«بلومبرغ» ،إلــى أن «خفض
َ ّ
األسعار في وقت تقلص فيه اإلنتاج
ّ
يهدد بصدمات اقتصادية قد تؤدي،
ف ــي ح ــال اس ـت ـمــرارهــا لـفـتــرة طــويـلــة،
ـدم اسـتـقــرار سياسي وإقليمي
إلــى عـ
ت ـ ّـم تـجـ ّـنـبــه خ ــال االن ـخ ـفــاض ال ـحـ ّ
ـاد
ّ
األخـيــر» .وح ــذرت مؤسسة «كابيتال
إيكونوميكس» املــالـيــة االسـتـشــاريــة،
من جهتها ،من التأثير الطويل األمد
للفيروس الــذي قد يــؤدي إلــى حدوث
انـ ـكـ ـم ــاش اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي كـ ـبـ ـي ــر .وع ـل ــى
هــذه الخلفية ،أوص ــت اللجنة الفنية
ل ــ«أوبــك» وشركائها «أوب ــك ،»+خالل
اجتماع استثنائي في فيينا ،بخفض

اإلنـ ـ ـت ـ ــاج بـ ـمـ ـق ــدار  600ألـ ـ ــف بــرم ـيــل
إضافي يوميًا لوقف تراجع األسعار
الوباء ،تضاف إلى 1,7
وسط انتشار ُ
م ـل ـيــون بــرم ـيــل خ ـف ـضــت م ـنــذ بــدايــة
العام الجاري .لكن والــد لفتت إلى أن
امل ــرات السابقة الـتــي انخفضت فيها
و 2016كانت
أسعار النفط في ّ 2015
نتيجة قيام املنتجني بضخ أكبر قدر
ممكن مــن الـنـفــط ،وه ــذا أم ــر مختلف
ت ُـمــامــا ع ــن ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي .فــالــدول
امل ـن ـت ـج ــة م ـث ــل ال ـس ـع ــودي ــة وروسـ ـي ــا

واإلمارات ستواجه أسعارًا منخفضة
إل ـ ــى ّج ــان ــب انـ ـخـ ـف ــاض اإلن ـ ـت ـ ــاج ،مــا
ّ
سـيــؤثــر عـلــى إيــرادات ـهــا ،وق ــد تترتب
ع ـلــى ال ــااس ـت ـق ــرار االق ـت ـص ــادي آث ــار
سياسية محتملة.
وف ــي تـقــريــرهــا ال ـش ـه ّــري ح ــول ســوق
ال ـن ـف ــط ال ـ ًع ــامل ـي ــة ،خ ــف ـض ــت «أوب ـ ـ ــك»،
مـ ـ ـ ّـدفـ ـ ــوعـ ـ ــة بـ ــان ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـ ـف ـ ـي ـ ــروس،
العاملي على
توقعاتها لنمو الطلب
ّ
ال ـ ـخـ ــام ب ـن ـس ـب ــة  ،%19مـ ـت ــوقـ ـع ــة أن
يبلغ  0,99مليون برميل يوميًا هذا

ّ
الصينية
تضاءل الطلب على النفط بعد عزل العديد من المدن
الحتواء انتشار الفيروس (أ ف ب)

العام ،بانخفاض عن توقعات الشهر
امل ــاض ــي بـنـمــو ب ـم ـقــدار  1,22مـلـيــون
ب ــرم ـي ــل ي ــومـ ـي ــا .وجـ ـ ــاء ف ــي ال ـت ـقــريــر
أن ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ن ـف ـط ـهــا فـ ــي 2020
سـيـبـلــغ ف ــي امل ـتــوســط  29,30مليون
بــرمـيــل يــومـيــا ،بــانـخـفــاض  200ألــف
بــرمـيــل يــومـيــا عــن الـتـقــديــر الـســابــق.
فــي االتـجــاه ذات ــه ،جــاء تقرير «وكالة
ال ـط ــاق ــة ال ــدولـ ـي ــة»؛ إذ أش ـ ــار إلـ ــى أن
ّ
سيسجل
الطلب العاملي على النفط
أول ان ـخ ـف ــاض ف ـص ـلــي ل ــه م ـنــذ عقد
بسبب األضــرار التي ألحقها انتشار
«كورونا» باقتصاد الصني وتبعاته
السنوي،
على العالم .وفــي تقريرها
ّ
قالت الوكالة إن «الطلب العاملي تأثر
بــان ـت ـشــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا (كــوفـيــد
ـواس ــع لالقتصاد
ـ ـ ـ ـ  ،)19واإلغـ ــاق ال ـ ً
ال ـص ـي ـن ــي» ،م ـت ــوق ـع ــة أن «يـنـخـفــض
الـطـلــب عـلــى الـنـفــط بـمـقــدار  435ألــف
برميل مقارنة مع الفترة نفسها من
ال ـع ــام ال ـس ــاب ــق ،ف ــي ال ــرب ــع األول من
 .»2020وعـلــى الــرغــم مــن أن األس ــواق
انـتـعـشــت ف ــي األيـ ــام األخ ـي ــرة بعدما
أص ـب ــح امل ـس ـت ـث ـمــرون واثـ ـق ــن م ــن أن
ال ـصــن يـمـكــن أن تـحـتــوي الـفـيــروس
بـ ـس ــرع ــة ،وأن ت ــأثـ ـي ــره ّاالقـ ـتـ ـص ــادي
سيكون قصير األجل ،حذرت الوكالة
مــن التهاون ومقارنة أزمــة الـيــوم مع
انتشار «السارس» عام  ،2003ذلك أن
ّ
التحول الكبير في االقتصاد العاملي،
مـنــذ  ،2003يـعـنــي أن تـبــاطــؤ الصني
اليوم سيكون له تأثير عاملي أقوى.
(األخبار)

يبدو أن بوريس جونسون بدأ
ينحو باتجاه تعيين األشخاص
الذين يطيعون أوامره من
ّ
دون اعتراض .بوادر ذلك تبدت
من خالل دفعه وزير الخزانة،
ساجد جاويد ،إلى االستقالة،
ألسباب ترتبط باختالفات
في شأن تطبيق السياسة
االقتصادية والمالية
ّ
قبــل أقــل مــن شــهر علــى عــرض املوازنــة
الســنوية ،التــي تهــدف هــذا العــام إلــى وضــع
ّ
حـ ّـد لعقــد مــن التقشــف و«إطــاق العنــان
إلمكانــات بريطانيــا» ،اســتحوذ رئيــس
الــوزراء البريطانــي ،بوريــس جونســون،
أمس ،على وزارة الخزانة ،بعد استقالة وزير
املــال ،ســاجد جاويــد .الخطــوة ،التــي يمكــن
وضعهــا فــي إطــار مســاعي جونســون إلــى

نتائج اللوتو اللبناني
34 42 40 15 7 6 2
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1791وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 42 - 40 - 15 - 7 - 6 - 2 :الرقم
اإلضافي34 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل..¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 52,071,480ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3,471,432 :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:
 52,071,480ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 996 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52,281 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 126,736,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15,842 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 2,023,422,067 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 149,594,065 :ل.ل.

تغييــر الحكومــة بعــد «بريكســت» ،جــاءت في
أعقــاب محــاوالت رئيــس الــوزراء ا ّســتخدام
عمليــة إعــادة تنظيــم الحكومــة ليتخلــص مــن
عــدد مــن مســاعدي جاويــد ،بحســب مصــدر
مقـ ّـرب مــن الوزيــر املســتقيل .وعلــى رغــم أن
ّ
تقاريــر كانــت قــد ّ
تحدثــت عــن التوتــرات بــن
جاويــد ودومينيــك كامنغــز ،كبيــر مســاعدي
جونســون ،إال أن اســتقالة األول تبقــى
ُ
مفاجئــة؛ ذلــك أنــه طاملــا اعتبــر فــي منــأى عــن
ّأي تغييــر .وقــال مصــدر قريــب مــن جاويــد
إن «رئيــس الــوزراء قــال إنــه اضطــر إلــى إقالــة
جميــع مستشــاريه الخاصــن ،واســتبدالهم
بمستشــاري الحكومــة الخاصــن لتشــكيل
فريــق واحــد» ،لكــن الوزيــر رأى أنــه «ال
يمكــن لوزيــر يحتــرم نفســه أن يقبــل بهــذه
الشــروط».
إقالــة جاويــد تنطــوي علــى دالالت عـ ّـدة ،وال
ســيما لجهــة املــدى الــذي يمكــن أن يذهــب
إليــه جونســون بهــدف تنفيــذ وعــوده ،التــي
ّ
متطرفــة وغيــر منطقيــة فــي كثيــر
تعتبــر
مــن األحيــان .وبحســب صحيفــة «ذي
غارديــان» ،فــإن جونســون وفريقــه كانــوا

غاضبــن مــن دور جاويــد فــي القــرارات
الكبيــرة؛ إذ إن رئيــس الحكومــة يريــد
ّ
االســتفادة مــن الغالبيــة التــي يتمتــع بهــا فــي
ّ
ـرارات
مجلــس العمــوم كــي يتخــذ بعــض القـ ّ
املثيــرة للجــدل ،ومــن ضمنهــا تلــك املتعلقــة
بالضرائــب واإلنفــاق ،فــي حــن أن جاويــد
يميــل إلــى نهــج أكثــر حــذرًا ،بحســب ّ
مقربــن
منــه .وعليــه ،ارتــأى جونســون أن الشــخص
ً
املطلــوب بــدال مــن جاويــد هــو نائبــه ريشــي
ســوناك ( 39عامــا) ،املصرفــي الســابق
واملؤيــد لـ«بريكســت» ،والــذي ُيعتبــر ّ
مقربــا
ّ
مــن الحكومــة .واعتبــر محللــون أن الوزيــر
الجديــد يمكــن أن يفتــح الطريــق ملزيــد مــن
اإلنفــاق العــام والنمــو .ويبــدو أن ســوناك
أكثــر انســجامًا مــع جونســون مــن ســلفه
فــي دعــم تليــن السياســة املاليــة ،بحســب مــا
قــال بــول داليــس ،كبيــر خبــراء االقتصــاد
فــي «كابيتــال إيكونوميكــس» .ولفــت داليــس
إلــى أن «هــذه الخطــوة تهــدف إلــى الســماح
للحكومــة بزيــادة االســتثمارات العامــة
بشــكل أكبــر ،وربمــا إنعــاش الخفــض
الضريبــي الــذي توقــف فــي الســابق».

وتؤكــد مغــادرة جاويــد ّإصــرار رئيــس
الحكومــة علــى اإلمســاك بــكل رافعــات القــوة
فــي السياســة االقتصاديــة .كمــا تؤكــد أن
السياســة االقتصاديــة والضرائبيــة تنحــو
فــي ّاتجــاه أكثــر ّ
تطرفــا ،وصفــه البعــض
بـ«غيــر املحســوب» ،وذلــك فــي الوقــت الــذي
يســعى فيــه جونســون إلــى الوفــاء بوعــده
بـ«رفــع مســتوى بريطانيــا» .مــن ناحيــة
أخرى ،تمثل اســتقالة جاويد ّ
تحديًا لســلطة
جونســون ،الــذي كان قــد امتنــع عــن إجــراء
تغييــر حكومــي فــور فــوزه بانتخابــات
كانــون األول /ديســمبر املاضــي ،واختــار
االنتظــار إلــى حــن خــروج بــاده مــن االتحــاد
األوروبــي .وأقــال جونســون ،فــي وقــت
ســابق ،وزيــره لشــؤون إيرلنــدا الشــمالية،
ً
وهــو مــا أثــار جــدال كبي ـرًا ،علــى اعتبــار أن
جوليــان ســميث ســاعد علــى إنهــاء الفــراغ
السياســي الــذي اسـ ّ
ـتمر لثــاث ســنوات
هنــاك ،عبــر إقنــاع الحزبــن الرئيســيني
بالعودة إلى حكومة تقاســم الســلطة الشــهر
املاضــي .وفــي الســياق ،أشــاد العديــدون،
وعلــى رأســهم رئيــس وزراء إيرلنــدا ليــو

إريــك فــرادكار ،بجهــود ســميث ،حيــث قــال
إنــه «واحــد مــن أفضــل السياســيني فــي
تاريــخ بريطانيــا» .غيــر أن صحيفــة «تايمــز»
أشــارت إلى أن جونســون ُ
«صدم» باالتفاق،
ألنــه اشــتمل علــى تحقيــق فــي جرائــم يشــتبه
بــأن جنــودًا بريطانيــن ارتكبوهــا خــال
عقــود مــن العنــف املذهبــي فــي إيرلنــدا.
كذلــك ،خرجــت مــن الحكومــة وزيــرة األعمــال
أندريــا ليدســون ،ووزيــرة البيئــة تيريــزا
فيليــس ،واملدعــي العــام جفــري كوكــس.
ُ
وعـ ّـن وزيــر املســاعدات الســابق ،ألــوك
ً
شــارما ،وزي ـرًا للطاقــة ومســؤوال عــن قمــة
املنــاخ األمميــة «كــوب  ،»26التــي ســتعقد فــي
مدينــة غالســكو االســكتلندية فــي تشــرين
الثانــي /نوفمبــر  .2020وكانــت امل ُســؤولة
الســابقة عــن القمــة ،كليــر أونيــل ،قــد أقيلــت
ّ
ـاس علــى
الشــهر املاضـ ّـي ،لتــرد بهجــوم قـ ٍ
قيادتهــا ،محــذرة مــن أن التخطيــط للقمــة
«خاطــئ تمامــا» .أمــا الوزيــران اللــذان بقيــا فــي
منصبيهمــا فهمــا ،وزيــر الخارجيــة دومينيك
راب ،ونائــب جونســون مايــكل غــوف.
(األخبار)

استراحة
3379 sudoku
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أفقيا
ً
-1شخص ينتخبه أبناء القرية أو املدينة ليكون مسؤوال لدى الحكومة عن بعض
املعامالت القانونية – إسم موصول –  -2خوف وفزع – محمية طبيعية في منطقة
جبيل –  -3بــدت مــن بعيد – الـقــرابــة –  -4أوط ــان وبـلــدان – عملة آسيوية – أدخــل
األزرار في ُعراها –  -5إسفلت – ماركة سيارات –  -6من األلوان – غاز سام ُيستعمل
في الحروب –  -7أعالج الجثة كي ال يدركها الفساد – رفيقة ّ
ريا في األفالم العربية
ّ
املتهدم – عاصفة بحرية –  -9جـنــرال فرنسي
–  -8فــأس – مــا يسقط مــن الحائط
ّ
عي مندوبًا ساميًا في الشرق خالل الحرب العاملية األولــى – عبودية –  -10فنان
ُ
ّ
سعودي يلقب بسندباد األغنية العربية

نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1791
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح18000 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية 75,000,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8000 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .800
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.00 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.

أفقيا

نتائج يومية
جــرى مساء أمــس سحب «يومية» رقــم 1004
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة939 :
• يومية أربعة2125 :
• يومية خمسة24506 :

عموديًا
ّ
-1جبل الكرمل –  -2نزوات – ركبي –  -3يد – ماليزيا –  -4وات – روت – دل –  -5زنوبيا – -6
رو – عقارب – ّ -7
لج – حاجب – ي ي –  -8ندم – وافر –  -9دود األرض –  -10الحيدر – نكت

عموديًا

-1عاصمة منغوليا وكبرى مدنها –  -2مقود الفرس – من زعماء اليهود بعد املنفى ّرمم أسوار
أورشليم كما جاء في التوراة –  -3فنان ومطرب لبناني – خداع في اإلمتحان من قبل الطالب –
 -4سفينة حربية –  -5قطع الشيء – تظهر الحموضة في العجني – إقترب منه –  -6عائلة أمني
عام سابق لألمم املتحدة – ّ
صور على الورق – ّ -7
ّ
وصلى – واحة في الحجاز قرب خيبر كان
رنم
ّ
ّ
أهلها من املزارعني اليهود أرسل النبي عليًا ملحاربتهم ثم صالحهم على نصف أمالكهم – أغلظ
أوتار العود –  -8إحدى زوجات ملك انكلترا هنري الثامن –  -9موضع ّ
تجمع الجنود – آلة درس
سنابل القمح –  -10الهيئة اإلدارية ملجلس منتخب في مدينة أو قرية – حرف تحقيق
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حل الشبكة 3378

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 3379

حلول الشبكة السابقة

1

-1نيوزيلندا –  -2جزدان – جدول –  -3بو ّ– تور – مدح –  -4الم – بوح – اي –  -5اتاري – اللد
–  -6لواعج – آر –  -7كريت – قبور –  -8ركز – ما – أضن –  -9مبيد – ريف –  -10ليالي بيروت
إعداد
نعوم
مسعود
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عــالــم نـفــس أمـيــركــي وأس ـت ــاذ اإلدراك والـتـعـلـيــم فــي جــامـعــة ه ــارف ــارد فــي كلية
الــدراســات العليا .عــرف بنظريته « الــذكــاءات املـتـعــددة» .حــاز جــائــزة مــاك آرثــر
وجائزة جامعة لويزفيل
 = 10+2+6+3+4+5تنني باألجنبية ■  = 8+7+9منزل وبيت ■ ّ = 11+1
سنور

حل الشبكة الماضية :بايزيد األول

