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فرنسا

اليمين واليسار يبدآن بحسابات ما بعد صعود «الجبهة الوطنية»
على الرغم من هزيمة
ّ
المتطرف في
اليمين
الجولة الثانية من انتخابات
المناطق في ّفرنسا ،إال أن
صعوده المدوي في
الجولة األولى ،جعل األحزاب
التقليدية تعيد حساباتها
التخاذ إجراءات تتناسب مع
المرحلة المقبلة التي تسبق
االنتخابات الرئاسية عام
2017
وض ـ ـعـ ــت انـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـ ـنـ ــاطـ ــق فــي
فرنسا األحزاب التقليدية ،أي اليمني
واليسار ،أمام واقع ال بد منه ،وهو أن
عليهما الـبــدء بتغييرات وإج ــراءات
ت ـق ـي ـه ـمــا أي خ ـ ـسـ ــارة أم ـ ـ ــام ال ـي ـمــن
املـتـطـ ّـرف فــي االنـتـخــابــات الرئاسية
عام  .2017وأفادت مصادر متطابقة،
أم ـ ـ ــس ،ب ـ ــأن ح ـ ــزب "الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون"
ال ـي ـم ـي ـن ــي الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،سـ ـتـ ـك ــون لــه
قـ ـي ــادة ج ــدي ــدة ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي،

ذل ــك أن م ـســؤول ـتــه ال ـثــان ـيــة نــاتــالــي
كــوسـيــوسـكــو ـ ـ م ــوري ــزي ــه ،املـعــروفــة
بــانـتـقــادهــا الـشــديــد لــرئـيــس الـحــزب
الرئيس السابق نيكوال ســاركــوزي،
ستبتعد عن القيادة.
ويــأتــي ه ــذا ال ـق ــرار ،بـعــد انـتـخــابــات
امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي ع ـ ــززت ن ـف ــوذ الـيـمــن
امل ـ ـت ـ ـط ـ ــرف عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب الـ ـيـ ـم ــن
التقليدي وانتقادات عديدة وجهها
أعضاء في فريق ساركوزي للسياسة
التي ينتهجها الرئيس السابق .فقد
وضعت هذه االنتخابات ساركوزي
ف ــي م ــوق ــع م ـه ـتــز ،ق ـبــل االن ـت ـخــابــات
التمهيدية املرتقبة في  ،2016رغم أن
حــزبــه خــرج متقدمًا بحصوله على
سـبــع مـنــاطــق مـقــابــل خـمــس للحزب
االشتراكي.
وف ـ ـ ــي املـ ـعـ ـسـ ـك ــر الـ ـخـ ـص ــم س ـت ـت ـخــذ
الحكومة االشتراكية ،في ظل رئاسة
فــرن ـســوا ه ــوالن ــد" ،ف ــي وق ــت ســريــع
تدابير جــديــدة للتوظيف" ،كما أكد
مـصــدر حـكــومــي مــن دون إع ـطــاء أي
تفاصيل .علمًا بــأن البطالة املزمنة
( 3,59مليون شخص) تشكل النقطة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء امل ـس ـج ـل ــة عـ ـل ــى ال ــرئ ـي ــس
وال ـع ـق ـب ــة الــرئ ـي ـس ـيــة أمـ ـ ــام تــرشـحــه
ل ـ ــوالي ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة .إال أن ش ـع ـب ـي ـتــه
سجلت قـفــزة على إثــر اع ـتــداءات 13

نتائج اللوتو اللبناني
34 37 33 31 28 24 11
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـح ــب ال ـل ــوت ــو الـلـبـنــانــي
ل ــإص ــدار الــرقــم  1361وجـ ــاءت الـنـتـيـجــة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة37 - 33 - 31 - 28 - 24 - 11 :
الرقم اإلضافي34 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:* المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة: 53.995.410ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 22 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.249.809 :ل .ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـم ــة الـ ـج ــوائ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 53.995.410ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1024 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52.730 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة: 124.808.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15.601 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املـبــالــغ املـتــراكـمــة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1.221.981.078 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 59.085.673 :ل .ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1361وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح47390 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 31.295.253 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 15.647.627 :ل .ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7390 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.390 :
* الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.90 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.

ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي ،ك ـم ــا بـ ــات يـحـظــى
باملفعول اإليجابي لالتفاق الدولي
حول املناخ ،الذي جرى التوصل إليه
ف ــي عـطـلــة ن ـهــايــة األس ـب ــوع املــاضــي
فــي ب ــاري ــس .لـكــن أم ــام ت ـقــدم اليمني
ّ
يتعي عليه توسيع قاعدة
املتطرف
نــاخـبـيــه وحـصــد نـتــائــج إصــاحــاتــه
االقتصادية ،ليخوض الدورة الثانية
لالنتخابات الرئاسية املقبلة.
وإذا ك ــان ــت "ال ـج ـب ـهــة ال ــوط ـن ـي ــة" قد
ُ
ه ــزم ــت ،أول م ــن أم ـ ــس ،ف ــي ال ـ ــدورة
الثانية من انتخابات املناطق ،التي
كانت آخر اقتراع يجري في فرنسا،
قبل االنتخابات الرئاسية عام ،2017

«الجبهة الوطنية»
ّ
عززت موقعها مع استمالة
 %30من الناخبين
ّ
فــإنـهــا عـ ــززت مــوقـعـهــا مــع استمالة
نحو ثــاثــن فــي املـئــة مــن الناخبني،
الذين أتاحوا لها الفوز بـ 358مقعدًا
بني أعضاء مجالس املناطق.
وفي املحصلة ،فإن نحو  6,8ماليني
نــاخــب صــوتــوا ملرشحيها مــن أصل
عــدد إجمالي من الناخبني قــدره 45

مليونًا .وكان  6,4ماليني شخص قد
صــوتــوا ملــاريــن لــوبــن فــي انتخابات
 2012ال ـ ــرئ ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة .وبـ ـ ـع ـ ــد ت ـع ـب ـئــة
لـلـنــاخـبــن وتـجـيـيــر ل ــأص ــوات بني
ال ـي ـس ــار وال ـي ـم ــن ،ل ــم يـتـمـكــن حــزب
"ال ـج ـب ـهــة الــوط ـن ـيــة" بــزعــامــة مــاريــن
لوبن من الفوز في أي منطقة ،األحد،
بعدما تقدم في السادس من كانون
ست مناطق من أصل .13
األول في ّ
وأم ــس ،حضت الصحافة الفرنسية
ال ـح ــزب ــن الـتـقـلـيــديــن ع ـلــى الـتـنـبــه،

ومما جــاء في عناوينها "مرتاحون
ولـ ـك ــن" و"ال ـج ـب ـه ــة الــوط ـن ـيــة خــاســر
يتمتع بثقل كبير" .وكتبت صحيفة
"ل ـ ــو بـ ــاريـ ــزيـ ــان" ال ـش ـع ـب ـيــة "ت ـح ـ ّـم ــل
الـفــرنـسـيــون مـســؤولـيــاتـهــم .ننتظر
نوابًا يتحملون بدورهم املسؤولية".
م ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،نـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة
"ل ـي ـب ـي ــراس ـي ــون" ال ـي ـس ــاري ــة م ــن أن ــه
"ي ـب ـق ــى عـ ــام إلع ـ ـ ــادة إص ـ ــاح الـعـمــل
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي" ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة أن الـ ـح ــزب
االشتراكي الحاكم ،برئاسة فرنسوا
هــوالنــد" ،لــن يتمكن إلــى ما ال نهاية
م ــن ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى مـ ــاء وج ـه ــه عـبــر
التلويح بفزاعة"" ،الجبهة الوطنية".
وكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة "الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراوا"
ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة "ال ـه ــزي ـم ــة لـلـجـمـيــع"،
مــؤكــدة أن "ع ــدم تقديم أجــوبــة لقلق
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن (سـ ـيـ ـجـ ـع ــل) ال ـج ـب ـه ــة
ال ــوط ـن ـي ــة تـ ــواصـ ــل ت ـق ــدم ـه ــا ،حـتــى
االنتخابات املقبلة ،الرئاسية".
وال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع أن "الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة"
ت ـت ـس ـلــق س ـل ــم ال ـح ـك ــم م ـن ــذ خـمـســة
أعوام ،مستندة إلى خطاب مناهض
ألوروب ـ ـ ـ ــا ول ـل ـه ـج ــرة ومـ ـع ـ ّـول ــة عـلــى
رفـ ـ ــض ل ـ ــأح ـ ــزاب ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ال ـت ــي
عجزت عن التصدي لألزمة على وقع
بطالة تجاوزت عشرة في املئة.
(أ ف ب)

استراحة
2172 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 7 2

أفقيا

 -1موسيقي فرنسي راحــل بلجيكي األصــل ّ
حسن آالت النفخ واخترع الساكسفون –  -2نبات
ْ
وكــبــر –  -3مدينة إيرانية – وكالة أنباء
تستعمل سوقه لصنع الكراسي في الشرق – صلف ِ
عربية –  -4من أسماء البحر – لباس امليت – تشرق بنورها –  -5عائلة رئيس مجلس نيابي
لبناني – حلية تلبسها املرأة في زندها أو معصمها – ْ -6
حبس ومعتقل – إسم ّ
فني حمله املمثل
السوري القدير دريد لحام –  -7إسم مقاطعة في آسيا الصغرى أو تركيا الحديثة إزدهرت فيها
املسيحية في القرون األولــى –  -8راحــة اليد – أصــل البناء – عيب –  -9للتأوه – حسن وبهاء
ونضارة الشباب –  -10من الفاكهة – عائلة ممثل أميركي راحل من أفالمه "عمر املختار"

عموديًا
 -1أديب وصحافي لبناني راحل مؤسس جريدة لسان الحال –  -2جمع يوم –  -3دفع – مصرف
باألجنبية – مقياس مساحة –  -4ورك – رجع وعطف – فاكه وسـ ّـر –  -5أكبر مدينة في والية
نيفادا األميركية تشتهر بكثرة عدد الكازينوهات ودور ألعاب القمار –  -6صفة من يملك موهبة
ّ
فنية – ُحــب –  -7فــاوضــوك على السلعة في البيع والـشــراء زيــادة او نقصان –  -8قائد تركي
ّ
معروف ومؤسس تركيا املدنية الحديثة لقب بالذئب األغبر – عاصفة بحرية –  -9حرف نصب
– هـ ّـر باألجنبية – يــروي بــاملــاء املــزروعــات –  -10أرمـلــة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
األسبق ياسر عرفات

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.

مشاهير 2172

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

ّ
 -1جورج خباز –  -2باباي – باكو –  -3دلو – موز –  -4سلوة – ديانا –  -5يجف – دير – ان – -6
غسيل – عساكم –  -7فا – من – مهرب –  -8ر ر ر – شاه – يا –  -9حماس –  -10دس – املكسيك

عموديًا

ّ
 -1جب – سيغفريد –  -2وائل جسار –  -3رب – ّ
وفي – ُرح –  -4جادة – لم – ما –  -5خيل – نشال
–  -6وديع – إسم –  -7اب – يرسمه –  -8زاما – آه – رس –  -9كوناكري –  -10سوزان مبارك

حل الشبكة 2171
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مـلــك أفـغــانـسـتــان ( )1960-1892ت ـنــازل عــن ال ـعــرش بضغط مــن بريطانيا
وعاش في منفاه في سويسرا .خلفه على العرش عناية الله شاه ملدة ثالثة
أيام فقط
إعداد
نعوم
مسعود

ّ = 8+7+1+6+5
الرب والخالق ■  = 4+3+9نقض العهد ■  = 2+10+11+1أرقد

حل الشبكة الماضية :ايميليا داير

