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العالم

العالم
تقرير

قضية

ّ
موازنة حكومة روحاني تتحدى العقوبات

ّ
هل يمر العام الجديد بال عجز مالي؟

منحت الحكومة الحرس الثوري زيادة في ميزانيته لترتفع إلى أكثر من  4.5مليارات دوالر (أ ف ب)

دخلت موازنة ُ حكومة حسن
روحاني ،التي وصفت بـ«المتقشفة»،
ّ
بعد جدل
الماضي،
األسبوع
التنفيذ
ز
حي
ّ
ّ
استمر شهرين وتخللته
في البرلمان،
ّ
 27جلسة .الموازنة الجديدة تقدم
صورة عن التوقعات لعام إيراني
ّ
بالتحديات جراء
جديد حافل
العقوبات األميركية ،أطلق عليه
خامنئي «ازدهار اإلنتاج» ووصفه
بـ««عام الفرص واالنفراج»

زكريا أبو سليسل
ل ـ ــم تـ ــدخـ ــل إي ـ ـ ـ ــران ع ــامـ ـه ــا ال ـج ــدي ــد
(الـ ـهـ ـج ــري ش ـم ـس ــي) فـ ــي  21آذار/
مـ ـ ـ ــارس قـ ـب ــل أن ت ـس ـل ــك م ــوازن ـت ـه ــا
الـسـنــويــة مـســارهــا الـقــانــونــي داخــل
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ل ـل ـب ــاد.
ف ـم ــع بـ ــدايـ ــة ال ـ ـعـ ــام الـ ـج ــدي ــد ،أوعـ ــز
الــرئـيــس اإلي ــران ــي ،حـســن روحــانــي،
إلــى «مؤسسة التخطيط واملــوازنــة»
ال ـتــاب ـعــة لـحـكــومـتــه بــال ـبــدء بتنفيذ
املـ ــوازنـ ــة ال ـج ــدي ــدة داخ ـ ــل ال ـ ـ ــوزارات
والهيئات الحكومية املختلفة .بالغ
روحاني جاء عقب تصويت «مجمع
تشخيص مصلحة الـنـظــام» ،مطلع
آذار /م ــارس ال ـجــاري ،على عــدد من
البنود الخالفية التي ظهرت أخيرًا
بـ ــن «م ـج ـل ــس ص ـي ــان ــة ال ــدسـ ـت ــور»
والبرملان ،بعدما ناقش األخير خطة
امليزانية ورفعها إلــى األول .وكانت
البنود املتعلقة بالتسهيالت البنكية
أهم النقاط اإلشكالية بني الطرفني.
ورغ ــم ع ــدم ات ـضــاح تركيبة املــوازنــة
بعد خروجها من «مجمع تشخيص

م ـص ـل ـح ــة الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام» ،فـ ـ ــإن األخ ـ ـيـ ــرة
شهدت تعديالت داخل البرملان الذي
مكثت فـيــه أكـثــر مــن شـهــريــن بعدما
ّ
سلمه إياها الرئيس روحاني أواخر
شهر كانون األول /ديسمبر املاضي.
وك ــان ــت الـ ــزيـ ــادة ال ـبــال ـغــة  400ألــف
ت ــوم ــان ( $30بـسـعــر ال ـص ــرف الـحــر
البالغ  13400تومان للدوالر الواحد،
 $95بـ ـسـ ـع ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــرف الـ ـحـ ـك ــوم ــي
البالغ  4200تومان للدوالر الواحد)
عـلــى رواتـ ــب ال ـعـ ّـمـ ُـال واملــوظ ـفــن من
ضمن التعديالت املـقـ ّـرة من البرملان
عـلــى املـيــزانـيــة ،الـتــي كــانــت ستمنح
املــوظ ـفــن ال ــزي ــادة بـمــا ي ـع ــادل %20
مـ ــن الـ ـ ــراتـ ـ ــب ،ب ـح ـس ــب ت ـص ــري ـح ــات
روحاني .تعديل البرملان وافق عليه
«مـجـلــس صـيــانــة الــدس ـتــور» بعدما
دع ـ ــا رئـ ـي ــس «م ــؤسـ ـس ــة الـتـخـطـيــط
واملوازنة» ،محمد باقر نوبخت ،إلى
إعــادة النظر فيه ألن الحكومة ،وفقًا
ل ـن ــوب ـخ ــت ،ل ــن ت ـس ـت ـط ـيــع دف ـ ــع ه ــذه
الزيادة للموظفني.
ك ــذل ــك ،أقـ ـ ّـر ال ـبــرملــان ن ـظــام الـكــوبــون
ّ
ال ــذي ينظم مــن خــالــه تــوزيــع املــواد
الغذائية األساسية للمواطنني عبر
ب ـط ــاق ــات إل ـك ـتــرون ـيــة .وق ــد تـبــايـنــت
اآلراء اإلي ــرانـ ـي ــة ح ـ ــول ه ـ ــذا الـ ـق ــرار
البرملاني .فصحيفة «جام جام» رأت
أن هذا القانون «سيمنع التجار من
التالعب في أسعار السلع األساسية
التي كانت تصل لألسواق الشعبية
بقيمة الدوالر الحر» .لكن بروفسور
عـلــم االج ـت ـم ــاع ،عـلــي رض ــا شريفي
يزدي ،رأى أن القرار دليل على «عدم
الـ ـنـ ـج ــاح فـ ــي االسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـتــوف ـيــر
االح ـت ـيــاجــات املـعـيـشـيــة للمجتمع،
وعــدم توفير االستقرار االقتصادي
لـ ــه»ُ .ي ــذك ــر أن روح ــان ــي ب ـ ّـن ســابـقــا
أن املــوازنــة التي قدمها إلــى البرملان
احـ ـت ــوت ع ـل ــى دع ـ ــم ح ـك ــوم ــي يـصــل
إلــى  14مليار دوالر مــن أجــل توفير
ال ـ ـ ــدواء وال ـس ـل ــع ال ـغ ــذائ ـي ــة بــأس ـعــار
رخ ـي ـصــة ل ـل ـمــواط ـنــن ،وهـ ــذا م ــا ُع ـ ّـد

زيادة بمقدار مليار دوالر على الدعم
السنوي املاضي الذي بلغ  13مليار
دوالر.
وأجرى البرملان أيضًا تعديالت ّعلى
قـيـمــة ال ـعــوائــد الـحـكــومـيــة املـتــوقـعــة
لهذا العام .فبعدما ّ
تنبأت الحكومة
ب ـ ـ ـ ــ 407.7تــري ـل ـيــون ت ــوم ــان ك ـم ــوارد
عــامــة ،أق ـ ّـر ال ـبــرملــان لـهــذه املـ ــوارد ما
قيمته  448.5تريليون تومان بنسبة
تغيير بلغت  .%10ومن جانب آخر،
ّ
تــوقـعــت املـيــزانـيــة أن تـصــل الـعــوائــد
الـحـكــومـيــة (ال ـض ــرائ ــب) إل ــى 153.5
تريليون تومان ،لكن البرملان رفعها
بنسبة  %12لتصبح  172تريليون
ً
تـ ــومـ ــان .ك ــذل ــك أج ـ ــرى ت ـع ــدي ــا آخ ــر
وص ـ ـلـ ــت ن ـس ـب ـت ــه إل ـ ـ ــى  %6.6ع ـلــى
امل ـ ـ ـ ـ ــوارد امل ـت ـح ـق ـق ــة مـ ــن اإلي ـ ــداع ـ ــات
واالستثماراتّ ،
فقدر لها مبلغ 157.9
ت ــريـ ـلـ ـي ــون تـ ــومـ ــان بـ ـع ــدم ــا رصـ ــدت
الحكومة لتلك املــوارد  148تريليون
تومان.
ول ــم يـغـفــل ال ـب ــرمل ــان ف ــي ه ــذا اإلط ــار
توجيه الحكومة للخيارات البديلة
في حال العجز عن توفير تلك األرقام
التي ُع ّدلت من قبله .فدعا الحكومة
إل ــى رف ــع تـسـعـيــرة ال ـن ـفــط أو زي ــادة
م ـعــدل ص ــادرات ــه ،ك ــي تـسـتـطـيــع من
خالل هذين الخيارين التأثير بسعر
الــدوالر املعتمد في املــوازنــة والبالغ
 5544تــومــانــا لـكــل دوالر ،ووضـعــه

اختار خامنئي عبارة
«ازدهار اإلنتاج» ليجعلها
شعارًا لهذا العام
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الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان كـ ـمـ ـت ــوس ــط بـ ـ ــن ال ـس ـع ــر
الـحـكــومــي الـبــالــغ  4200تــومــان لكل
َ
املعتمد في منظومة
دوالر ،والثاني
ُ ّ
«نيما» التي تمكن الحكومة عبرها
املــورديــن مــن الحصول على الــدوالر
بقيمة السعر الحكومي ،وفي املقابل
ُ
ت ـ ـلـ ــزم املـ ـص ــدري ــن ب ـ ــإدخ ـ ــال ال ـع ـم ـلــة
الـصـعـبــة إل ــى ال ـب ــاد م ــن خ ــال تلك
املـنـظــومــة ،مــا يجعل الـبـنــك املــركــزي
ق ــادرًا عـلــى التحكم بسعر الـصــرف،
وذلك عبر البنوك ومكاتب الصيرفة
املنضوية تحت إطــار تلك املنظومة
التي تتبع له.

التوقعات االقتصادية
اختار املرشد األعلى ،علي خامنئي،
ع ـبــارة «ازده ـ ــار اإلن ـت ــاج» ليجعلها
شعارًا للعام اإليراني الجديد ،واعدًا،
خ ــال خـطــابــه الـسـنــوي املـعـهــود في
ال ـيــوم األول مــن كــل ع ــام ،ب ــأن يكون
هــذا الـعــام «عـ ُـام الـفــرص واالن ـفــراج».
هــذا التعهد املـقـ َّـدم من ِق َبل املسؤول
األول ع ــن رس ــم ال ـس ـيــاســات الـعــامــة
ف ــي الـ ـب ــاد ،س ـب ـقــه الـ ـت ــزام آخـ ــر بــأن
ت ـ ـ ـكـ ـ ــون ال ـ ـس ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة «سـ ـن ــة
لــانـتـصــار ف ــي ح ــل مـشــاكــل الشعب
اإلي ــران ــي وامل ـن ـط ـق ــة» ،ك ـمــا ع ـ ّـب ــر عن
ذل ـ ـ ــك األدم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرال عـ ـل ــي ش ـم ـخ ــان ــي،
األمــن العام للمجلس األعلى لألمن
الـقــومــي ،وهــو املجلس املـســؤول عن
وضع الخطط التنفيذية للسياسات
العامة التي ُيقررها املرشد األعلى.
وب ــال ــرج ــوع إل ــى تـفــاصـيــل املـيــزانـيــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــا لـ ـلـ ـخـ ـط ــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـه ــادف ــة إلـ ــى تحقيق
االنفراجات خالل هذا العام ،يظهر أن
مواردها الكلية اعتمدت بنسبة %22
على العوائد الحكومية (الضرائب).
وألن ف ـجــوة ال ـت ـهــرب الـضــريـبــي في
إي ـ ـ ـ ــران ،ب ـح ـس ــب ص ـح ـي ـفــة «إيـ ـ ـ ــران»
الحكومية ،تبلغ  ،%40شدد روحاني
أثناء تقديمه امليزانية على «ضرورة
إصالح النظام الضريبي» ،داعيًا في

الــوقــت ذات ــه إل ــى أخ ــذ ضــرائــب أعلى
مــن أص ـحــاب ال ــروات ــب واملستحقات
املالية املرتفعة ،على أن تعفي املوازنة
الذين ال تصل رواتبهم إلى مليونني
و 300ألف تومان من دفع الضرائب.
صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــارة صـ ـ ـب ـ ــح» الـ ـت ــي
ّ
علقت على هذا الجانب من املوازنة،
انطلقت من اإلشارة إلى «عدم تدوين
أي قــاعــدة ضريبية جــديــدة يمكنها
أخ ــذ ال ـضــرائــب مــن ال ـف ـئــات مرتفعة
الــدخــل» ،لتخلص إلــى أن «مــا يمكن
تحصيله مــن ال ـضــرائــب لــن يتعدى
سقف الـ 100تريليون تومان» ،وهذا
ما سيشكل عجزًا في خانة العوائد
الحكومية (الضرائب) ُيقدر بـ .%41
ولـ ــم ي ـخــف ب ـعــض امل ــراق ـب ــن قلقهم
مــن ظهور عجز آخــر فــي بند املــوارد
ُ
املحققة من اإليداعات واالستثمارات،
والــذي تعتمد عليه امليزانية بنسبة
 %20م ــن املـ ـ ـ ــوارد ال ـك ـل ـي ــة ،وتـعـتـبــر
العائدات النفطية عماده .فالبرملان،
عندما رفــع سقف تــوقـعــات العوائد
من هذا البند ،إنما استند في قراره
إل ــى إض ــاف ــة  10تــريـلـيــونــات تــومــان
ل ـل ـع ــوائ ــد ال ـن ـف ـط ـي ــة املـ ـن ـتـ ـظ ــرة ه ــذا
ال ـع ــام ،م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن مـشــروع
امل ــوازن ــة ي ـتــوقــع إن ـت ــاج  1.5مـلـيــون
بــرمـيــل نـفــط يــومـيــا (وس ـع ـرًا بــن 50
و 54دوالرًا لـلـبــرمـيــل) ت ـم ـ ّـول نسبة
 %35من واردات املــوازنــة .التوقعات
املتفائلة تقاطعت مــع تقرير للبنك
الدولي ّ
تكهن بأن تتمكن طهران من
تصدير ما يفوق مليون برميل نفط
يوميًا خالل عام  .2019ولم يستبعد
التقرير الذي أوردته صحيفة «أبرار»
أن تسجل صـ ــادرات إيـ ــران النفطية
زي ـ ــادات غـيــر مـتــوقـعــة ،الف ـتــا إل ــى أن
هـ ــذا ال ـن ـج ــاح س ـي ـكــون رغـ ــم الـحـظــر
األم ـيــركــي وض ـغ ــوط واش ـن ـطــن على
ّ
زبائن النفط اإليراني .ولعل ما يطرد
القلق عند البرملان اإليــرانــي «إتقان
ّ
طهران لفن االلتفاف على العقوبات»،
كـمــا عـ ّـبــر ع ــن ذل ــك وزيـ ــر الـخــارجـيــة
اإليراني ،محمد جواد ظريف ،خالل
ح ـل ـقــة ح ـ ــوار ف ــي «م ـن ـت ــدى ال ــدوح ــة
الـ ــدولـ ــي» م ـن ـت ـصــف ك ــان ــون األول/
ديسمبر املاضي.

زيادة موازنة الحرس الثوري
في الوقت الــذي رفعت فيه الحكومة
مــن حـصــة وزارة الـتــربـيــة والتعليم
لـتـصـبــح  46تــري ـل ـيــون ت ــوم ــان (8.3
مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــارات دوالر بـ ـحـ ـس ــب ال ـس ـع ــر
ال ــذي وضـعــه الـبــرملــان فــي امل ــوازن ــة)،
بمعدل زي ــادة يـقــارب ال ــ %26مقارنة
ب ــال ـع ــام امل ــاض ــي ،فــإن ـهــا ف ــي مـقــابــل
ّ
ذلــك خفضت االن ـفــاق املتعلق بعدد
م ــن املــؤس ـســات الـعـسـكــريــة .وط ــاول
ً
التقشف كــا مــن وزارة الــدفــاع التي
أعطتها امليزانية  3.5تريليون تومان
( 630مـلـيــون دوالر بـحـســب السعر
ال ـســابــق) بـمــا ي ـعــادل نـصــف القيمة
ّ
واقتصت
التي نالتها العام املاضي،
من حصة الجيش  800مليار تومان
ل ـت ـص ـبــح م ــوازنـ ـت ــه  10تــري ـل ـيــونــات
و 200م ـل ـي ــار تـ ــومـ ــان .وان ـخ ـف ـضــت
كذلك ميزانية الهيئة العامة للقوات
املـسـلـحــة م ــن  3تــري ـل ـيــونــات تــومــان
إلى نصف تريليون .لكن على الجهة
العسكرية األخــرى ،منحت الحكومة
الحرس الثوري زيــادة في ميزانيته
لترتفع مــن  20تريليون تــومــان إلى
أك ـثــر م ــن  25تــريـلـيــون ت ــوم ــان (4.5
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ب ــال ـس ـع ــر ال ـســابــق
ن ـ ـف ـ ـسـ ــه) .كـ ــذلـ ــك ح ـص ـل ــت م ــؤس ـس ــة
«الباسيج» على زي ــادة تـقـ َّـدر ب ـ ،%2
ليصبح مخصصها املالي تريليونًا
و  300م ـل ـيــار ت ــوم ــان ( 230مـلـيــون
دوالر بنفس سعر البرملان).

فرصة أخيرة إلمرار «بريكست» في مجلس العموم
ك ــان ال ـ ـ  29م ــن آذار /مـ ــارس الـحــالــي
امل ــوع ــد امل ـف ـتــرض ل ـخ ــروج بــريـطــانـيــا
مــن االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،إال أن املــوعــد
حـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن دون أن تـ ـ ـك ـ ــون امل ـم ـل ـك ــة
املتحدة قد انسحبت ،بفعل تعقيدات
ّ
كثيرة عطلت مـســار ال ـخــروج .الـيــوم،
أمـ ـ ــام رئ ـي ـس ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــان ـيــة،
ت ـيــريــزا مـ ــاي ،م ــا ال يــزيــد عـلــى ثــاثــة
أسابيع للتوصل إلــى خطة انسحاب
يــوافــق عليها مجلس الـعـمــوم .مهلة
قصيرة وجــدت ماي نفسها ،بفعلها،
مضطرة إلى املساومة على البقاء في
منصبها ،مقابل تسهيل النواب مسار
«بريكست»ّ .
امل ـس ــار امل ـت ـعــثــر ل ــ«بــري ـك ـســت» يـعــود
إلــى عــام  ،2016حينما وافقت أغلبية
البريطانيني في استفتاء شعبي على
ترك االتحاد بعد حوالى أربعني عامًا
من العضوية ،لدوافع عدة؛ كان أبرزها
السعي للتخلص من عبء املهاجرين
وال ــاج ـئ ــن .بـ ــدأت م ـف ــاوض ــات لـنــدن
وبروكسل رسميًا في حزيران /يونيو
 ،2017بهدف إتمام اتفاقية االنسحاب
ب ـح ـلــول ت ـشــريــن األول /أك ـت ــوب ــر من
الـ ـع ــام ال ـت ــال ــي .ف ــي ت ـشــريــن ال ـثــانــي/

ُ
نوفمبر  ،2018نشرت مسودة اتفاقية
االنسحاب ،واإلعالن السياسي املوجز
املـتـفــق عـلـيــه بــن الـجــانـبــن .وف ــي 15
كانون الثاني /يناير املاضيّ ،
صوت
م ـج ـلــس الـ ـعـ ـم ــوم ض ــد ال ـخ ـط ــة ال ـتــي
وضـعـتـهــا م ــاي بــأغـلـبـيــة  432صــوتــا
مـقــابــل  .202كــانــت ه ــذه أك ـبــر هزيمة
ُ
برملانية تمنى بها حكومة بريطانية
في التاريخ .وقــد مثلت أزمــة الحدود
ب ــن ج ـم ـهــوريــة إي ــرل ـن ــدا ال ـع ـضــو في
االتحاد األوروبي ،وإيرلندا الشمالية
الـتــابـعــة لـبــريـطــانـيــا ،املـعـضـلــة األب ــرز
التي تم رفض االتفاق على أساسها.
ه ــذه ال ـفــوضــى س ــرع ــان م ــا انعكست
ع ـلــى األح ـ ـ ــزاب ال ـبــري ـطــان ـيــة نـفـسـهــا،
ال ـت ــي دخ ـل ــت ه ــي األخ ـ ــرى ح ــال ــة مــن
التخبط واالن ـق ـســامــات ،ليعلن جــراء
ّ
«العمال» وحزب
ذلــك نــواب عن حــزب
«املحافظني» استقالتهم من عضوية
حـ َ
ـزب ـي ـهــم ،احـتـجــاجــا عـلــى سـيــاســات
رؤس ـ ــائـ ـ ـه ـ ــم .ت ـ ــا ه ـ ـ ــذه االس ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
تصويت ثــان على «بريكست ّ
معدل»
في منتصف الشهر الجاري ،كانت قد
حصلت بموجبه مــاي على تـنــازالت
م ــن أوروبـ ـ ــا ،ل ـكــن ال ـس ـي ـنــاريــو نفسه

نتائج اللوتو اللبناني
20 33 31 19 15 8 5
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  ،1704وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 33 - 31 - 19 - 15 - 8 - 5 :الرقم
اإلضافي20 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 1,255,935,622ل.ل.
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 62,427,060ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 43 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة1,451,792 :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:
 62,427,060ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,407 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 44,369 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 166,976,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20,872 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل1,419,806,655 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل251,251,808 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1704وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح68665 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة75,000,000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8665 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.665 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.65 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 796
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة316 :
• يومية أربعة3540 :
• يومية خمسة91524 :

تكرر برفض البرملان الخطة املعدلة.
إث ــر ذل ــك ،ب ــدأت رئـيـســة «املـحــافـظــن»
ّ
الـبـحــث ع ــن ح ـل ــول ،شــكــل الـتـصــويــت
ال ـثــالــث أب ــرزه ــا .لـكــن امل ـفــاجــأة كــانــت
دخ ــول رئـيــس مجلس الـعـمــوم ،جــون
ب ـيــركــو ،عـلــى ال ـخ ــط ،بــإعــانــه أن ــه لن
يسمح بتصويت ثالث ،في سابقة لم
تشهدها الديموقراطية البريطانية
م ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن م ـئ ــة ع ـ ـ ــام .وب ـع ــده ــا،
استعار البرملان السلطة من مــاي ،إذ
نقل إليه أغلب صالحيات التعامل مع
إج ــراءات «بريكست» ،مــا شكل أيضًا
هزيمة جديدة ملاي.

ّ
قررت الحكومة أل تطرح
على تصويت النواب غدًا
سوى جزء من االتفاق

السياسي حــول مستقبل العالقة مع
االت ـحــاد ،املتمسك باتفاق «الـطــاق»،
والــذي كرر مــرارًا أن «بريكست» الذي
قدمه «هو الوحيد املتاح».
تـلـيــن رئ ـيــس ال ـبــرملــان مــوقـفــه ،قابله
رف ـ ـ ــض سـ ــريـ ــع م ـ ــن ِق ـ ـبـ ــل املـ ـع ــارض ــة
ل ــإج ــراء ال ـج ــدي ــد .فــامل ـت ـحــدث بــاســم
ح ــزب «ال ـع ـم ــال» ،كـيــر س ـتــارمــر ،ق ــال:
إنـ ـن ــا «سـ ـنـ ـغ ــادر االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
م ــن دون أن تـ ـك ــون ل ــدي ـن ــا أي ف ـكــرة
الـ ــى أيـ ــن ن ـحــن م ـت ـج ـه ــون» ،مـضـيـفــا:
«األم ـ ــر غ ـيــر م ـق ـبــول ،و ُحـ ــزب الـعـمــال
يعارضه»ُ .يذكر أنه إذا أ ّقر االتفاق في
مجلس العموم ،فسيعطي السلطات
البريطانية إرجــاء ملوعد «بريكست»
حتى  22أيار /مايو املقبل ،أي عشية
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـبــرملــان ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة.
رغــم ذلــك ،يبقى التحدي األكـبــر ملــاي،
إق ـن ــاع حـلـيـفـهــا ف ــي ال ـب ــرمل ــان ،الـحــزب
«ال ـ ــوح ـ ــدوي اإلي ــرلـ ـن ــدي ال ـش ـم ــال ــي»،
ً
ب ــدع ـم ـه ــا ،وه ـ ــو مـ ــا ال يـ ـب ــدو س ـه ــا،
بــالـنـظــر إل ــى أن ال ـح ــزب أع ـلــن سابقًا
أن ــه ل ــن ُيـ ـص ـ ّـوت ملـصـلـحــة «بــريـكـســت
الضار».
(األخبار)

م ـ ـس ـ ــاء األرب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاء ،ق ـ ـضـ ــى ال ـ ـن ـ ــواب
الـبــريـطــانـيــون ليلة حــافـلــة ،تـ ّ
ـوصـلــوا
ف ــي ن ـهــاي ـت ـهــا إلـ ــى تــأج ـيــل الـ ـخ ــروج،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ث ـم ــان ــي «الءات» عـلــى
الخطط البديلة التي حددها بيركو.
وق ـب ـيــل هـ ــذا ال ـت ـص ــوي ــت ،ك ــان ــت مــاي
ق ــد أع ـل ـنــت وض ـع ـهــا اس ـت ـقــال ـت ـهــا في
املـ ـي ــزان إلقـ ـن ــاع ال ـ ـنـ ــواب ،وب ــاألخ ــص
نواب حزبها املحافظ ،بإقرار خطتها،
األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي لـ ـع ــب مل ـص ـل ـح ـت ـه ــا ،إذ
ي ـب ــدو أن عـ ــددًا م ــن «امل ـح ــاف ـظ ــن» قد
غيروا مواقفهم وأعلنوا استعدادهم
لـلـتـصــويــت إي ـج ــاب ــا .وع ـل ــى إثـ ــر هــذا
الـتـطــور اإلي ـجــابــي ،أعـلـنــت الحكومة
نيتها ع ــرض اتـفــاقـهــا لـلـمــرة الثالثة
أمــام البرملان .وقالت وزيــرة العالقات
مــع مجلس العموم ،أنــدريــا ليدسوم:
ُ
«س ـ ــت ـ ـط ـ ــرح م ـ ـ ـسـ ـ ــودة حـ ـ ـ ــول خـ ـ ــروج
ب ــري ـط ــان ـي ــا مـ ــن االت ـ ـحـ ــاد ال ـج ـم ـع ــة».
هــذا اإلع ــان أتــى بعدما أج ــاز بيركو
ً
ال ـت ـصــويــت أم ـ ــس ،ق ــائ ــا إن «ال ـنــص
جديد ومختلف كثيرًا ،ويتطابق مع
الشروط املوضوعة» ،إذ إن الحكومة
ّ
قررت أل تطرح على التصويت سوى
جزء من االتفاق ،مع استبعاد اإلعالن

استراحة
3124 sudoku
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أفقيا
 -1مــن املــراكــز الدينية الرفيعة فــي الكنيسة الكاثوليكية بعد الـبــابــا –  -2مدينة
مكسيكية ومنتجع سياحي عاملي –  -3عاصمة أوروبية – نهر فرنسي – ّ -4
شدة
ّ
الحر والعطش – حرف نصب –  -5لحن موسيقي يمتاز بالحنان والرقة والنغمات
البطيئة ّ
املبينة للحياة الريفية التقليدية – ُيستخرج من الـخــروب –  -6عاصمة
أوروبية –  -7خاصتي وملكي – مدينة أميركية بضاحية دترويت – سئم وضجر
طلع النجم – قميص من زرد الحديد ُيلبس وقاية من
–  -8يستخرج من البحر – ُ
سالح العدو –  -9مادة حارقة تستعمل في صنع القنابل والقذائف الحربية – -10
من الفاكهة – من الحيوانات

عموديًا

 -1بحيرة شديدة امللوحة بني فلسطني واألردن تنخفض عن سطح البحر 395م.
وهو أقصى انخفاض في العالم –  -2جاسوس أو خادم لدولة أجنبية في بلده – -3
ثائر فنزويللي ذاع صيته في سبعينات القرن املاضي وأطلق عليه لقب الثعلب –
عائلة مطرب لبناني –  -4أمبراطور اليابان الحالي – سعل –  -5خالف ناجح – رجل
دين –  -6من الحيوانات – من أسماء األسد –  -7عملة الصني – ملكة بريطانية راحلة
– حــرف نصب –  -8نخاصم أشـ ّـد الخصومة – يجري فــي الـعــروق – أدخــل شركة
ضمن شركة ملصلحة الشركتني –  -9أقداح املاء – طعم الحنظل –  -10لقب ضابط
وكاتب إنكليزي راحل إتصل بالشريف حسني وشجع ثورة العرب على األتراك

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.

1

 -1الحكمة – قطر –  -2نسرين – مصر –  -3سابا – كابول –  -4ين – نهار – بي –  -5طيارات
–  -6ملح – لو – يلو –  -7حسيبك للزمن –  -8ارنا –  -9جو – خل – تنقض –  -10رأس الخيمة

عموديًا
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مشاهير 3124

حلول الشبكة السابقة

 -1أنسي الحاج –  -2لسان – مسرور –  -3حرب – طحني –  -4كياني – باخس –  -5من – هالك
– ال –  -6كارولي –  -7مارا – تخ –  -8قصب – تيزاني –  -9طروب – لم – قم –  -10ليموناضة

حل الشبكة 3123

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رائ ــد مــن ّ
رواد املــوسـيـقــى الـعــربـيــة ( )2005-1924وأح ــد رج ــاالت لبنان
املبدعني الذين تركوا إرثًا غنيًا في املوسيقى والفن واإلنتاج اإلذاعي
 = 7+2+5+8+7+6ال ـح ـبــوب ال ـجــافــة ■  = 4+9+10م ـش ــروب ســاخــن ■
 = 1+3+11أكسر الخبز

حل الشبكة الماضية :سيزار بورجيا

