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مصر

ّ
األندية الرياضية تتحول إلى «بزنس» للمخابرات
بعدما سيطر جهاز المخابرات المصرية
على المنصات اإلعالمية المختلفة،
دخل في مجال االستثمارات الرياضية،
عبر االستحواذ المباشر على سلسلة أندية
اجتماعية ورياضية تابعة لوزارة الشباب
والرياضة ،وهي يفترض أن تكون متاحة
مجانًا ضمن الخدمات التي تقدمها
الدولة إلى المواطنين ،لكن «الجهاز
السيادي» كان له رأي آخر
القاهرة ــ األخبار
ج ـ ـ ـ ــزء م ـ ـ ــن دور الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي م ـص ــر
وت ـع ـه ــدات ـه ــا ك ـ ــان ت ــوف ـي ــر امل ـس ــاح ــات
الـ ـخـ ـض ــراء وح ـ ــق م ـم ــارس ــة األن ـش ـطــة
الــريــاضـيــة لـلـمــواطـنــن ،ول ـهــذا اقتطع
الــرئ ـيــس ال ــراح ــل ج ـمــال عـبــد الـنــاصــر
ب ـعــد ثـ ــورة  1952م ـســاحــة م ــن «ن ــادي
الـ ـج ــزي ــرة» ،وهـ ــو ن ـ ــادي األثـ ــريـ ــاء فــي
«املـ ـح ــروس ــة» ،إلن ـش ــاء «م ــرك ــز شـبــاب

الـجــزيــرة» ،ليظل كالهما متجاورين:
مــركــز الـشـبــاب ال ــذي يستخدمه أبـنــاء
ال ـط ـب ـقــة ال ـف ـق ـي ــرة والـ ـع ــامـ ـل ــة ،ونـ ــادي
األث ــري ــاء ،إذ ال يـفـصــل بينهما ســوى
سور فقط ،تحقيقًا للعدالة االجتماعية.
لكن قبل سنوات قليلة تحول «شباب
ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة» لـ ـيـ ـك ــون لـ ــأثـ ــريـ ــاء أي ـض ــا
بعدما قامت الهيئة الهندسية للقوات
امل ـس ـل ـح ــة ب ـع ـم ـل ـي ــة تـ ـط ــوي ــر ل ـل ـمــركــز
ورفـ ـع ــت أسـ ـع ــار االش ـ ـتـ ــراك ف ـيــه أك ـثــر
ً
مــن  30ضعفًا م ــرة واحـ ــدة ،فـضــا عن
زيادة أسعار تذاكر دخوله واستخدام
خدماته.
بذلك ،استرجعت «الهيئة الهندسية»
في أشهر قليلة ما ّ
تم إنفاقه في إعادة
ّ
بـنــاء املــركــز لكن مــع زي ــادة مــطــردة في
األس ـ ـعـ ــار والـ ـخ ــدم ــات الـ ـت ــي يـقــدمـهــا
بصورة جعلته غير مناسب للطبقات
الفقيرة بــل للمتوسطة ،لتقضي على
مبدأ العدالة االجتماعية الــذي حــاول
عبد الناصر تطبيقه في تأسيس هذا
ّ
املركز املطل على نيل القاهرة .املشروع
الـنــاجــح لـفــت أن ـظــار جـهــاز املـخــابــرات
الـعــامــة ال ــذي وجــد فــي مــراكــز الشباب
واملـ ــواقـ ــع ال ــري ــاض ـي ــة ال ـت ــي تـمـتـلـكـهــا

وزارة الشباب والرياضة «ثروة» يمكن
اسـتـغــالـهــا لتحقيق ع ــائ ــدات كـبـيــرة،
خــاصــة أن هــذه املــراكــز تعاني نتيجة
ن ـقــص األم ـ ــوال امل ـخـ ّـص ـصــة ل ـهــا وقـلــة
االستفادة من إمكاناتها ومواقعها.
هذا الواقع دفع املخابرات ،عبر إحدى

ش ــرك ــاتـ ـه ــا ،إل ـ ــى ت ــوق ـي ــع ب ــروت ــوك ــول
تـ ـع ــاون ب ــاألم ــر امل ـب ــاش ــر م ــع ال ـ ـ ــوزارة
ّ
قبل أق ــل مــن عــامــن ،للبدء فــي شراكة
بـهــذه امل ـشــروعــات .والـشــركــة الجديدة
هــي «س ـتــادات» الـتــي اسـتـحــوذت على
الـحـصــة الـحــاكـمــة فــي «بــريــزنـتـيـشــن»،

التفتت المخابرات إلى هذا «المورد» بعدما ّ
طورت «الهيئة الهندسية» أحد النوادي (أ ف ب)

ال ــوكـ ـي ــل اإلع ـ ــان ـ ــي ل ــأن ــدي ــة ســاب ـقــا
وامل ـم ـل ــوكــة ل ـل ـم ـخــابــرات أي ـض ــا ،وهــي
جزء من «املجموعة املتحدة للخدمات
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة» الـ ـت ــي ت ـم ـت ـلــك امل ـح ـط ــات
الفضائية وعددًا من الصحف الخاصة
ويترأسها رجل األعمال واملنتج تامر
مرسي شكليًا.
ّ
يتوسع
أيضًا ،في املدن الجديدة التي
ف ـي ـهــا ال ـن ـظ ــام ح ــال ـي ــا ث ـم ــة م ـســاحــات
كـبـيــرة مـخـ ّـصـصــة كــأنــديــة اجتماعية
وري ــاضـ ـي ــة ،ل ـكــن ب ـعــض هـ ــذه امل ــواق ــع
ت ـس ـع ــى امل ـ ـخـ ــابـ ــرات إل ـ ــى االسـ ـتـ ـي ــاء
عـلـيـهــا عـبــر مـشــروعـهــا ال ـجــديــد الــذي
ي ـح ـمــل اسـ ــم «أنـ ــديـ ــة س ـي ـتــي ك ـل ــوب»،
وهـ ــو مـ ـش ــروع ي ـق ــوم ع ـلــى اس ـت ـحــواذ
شــركــة تــابـعــة لـلـمـخــابــرات عـلــى مــراكــز
ال ـش ـبــاب وت ـحــويــل أس ـمــائ ـهــا ،لـتـكــون
أندية تستقبل عضويات بمبالغ تبدأ
مــن ألـفــي دوالر حتى خمسة آالف في
املرحلة األولى ،بخالف رسوم التجديد
ال ـس ـن ــوي امل ـ ـقـ ـ ّـدرة م ـبــدئ ـيــا ب ـن ـحــو 50
دوالرًا .ول ـجــأت امل ـخــابــرات إل ــى البنك
ال ـت ـجــاري ال ــدول ــي لــدعــم امل ـش ــروع كي
يـتـيــح ق ــروض ــا م ـيـ ّـســرة ل ـلــراغ ـبــن في
االشـ ـ ـت ـ ــراك مـ ــع ت ـس ـه ـي ــات ب ــالـ ـس ــداد،
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إعالن
تـعـلــن ب ـلــديــة حـ ــاالت ان ـه ــا وض ـع ــت قيد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف االســاسـيــة
لـلــرســم الـبـلــدي عـلــى الـقـيـمــة الـتــأجـيــريــة
وصـيــانــة االرص ـفــة وامل ـجــاريــر عــن الـعــام
.2020
ف ـع ـل ــى امل ـك ـل ـف ــن امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة إلـ ـ ــى ت ـســديــد
ال ــرس ــوم امل ـتــوج ـبــة عـلـيـهــم ل ـهــذه الـسـنــة
وال ـس ـن ــن ال ـســاب ـقــة خـ ــال مـ ــدة شـهــريــن
من تاريخ نشر هذا االعــان في الجريدة
الرسمية.
وفــي حــال التخلف عــن التسديد تفرض
غرامة تأخير قدرها اثنان باملائة عن كل
شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرًا
ً
ً
كــامــا عـمــا بــأحـكــام املــادتــن  106و109
من قانون الرسوم البلدية.
«يعتبر هذا االعالن بمثابة اشعار خاص
لكل مكلف وان االعتراض على الرسم .في
حال حصوله ،ال يمنع تحصيله».
حاالت في 2020/5/27
رئيس بلدية حاالت
املهندس شارل باسيل

ب ـجــانــب حـمـلــة دعــائ ـيــة ب ــدأه ــا الـبـنــك
للترويج للمشروع الذي سيشارك فيه
ُ
بصيغة لم تعلن رسميًا حتى اآلن.
ّ
أمــا وزارة الشباب ،فتبرر التعاقد مع
املخابرات برغبتها في توفير خدمات
أفـضــل مــع م ــوارد مــالـيــة كـبـيــرة يمكن
بها اإلنفاق على البنية التحتية التي
سيعاد تجهيزها من دون أن تتحمل
الــوزارة أو الدولة مبالغ إضافية ،على
أن يكون االستحواذ بصيغة االنتفاع
لـ ــ 25عــامــا ،وه ــي م ــدة الـعـضــويــة التي
يتم االتـفــاق فيها مــع العميل .وكجزء
من البحث عن العائد التجاري الربحي
ب ـخ ــاف ال ـع ــائ ــد م ــن رس ـ ــوم األن ـش ـطــة
وال ـخ ــدم ــات ،سـتـتـضـمــن غــالـبـيــة هــذه
األن ـ ــدي ـ ــة ق ـ ــاع ـ ــات ل ـ ــأف ـ ــراح وم ـط ــاع ــم
ستعرض لإليجار ،وهو ما بدأ العمل
عليه في التصميمات الخاصة الجاري
تجهيزها.
كما اختارت الشركة  15مركزًا شبابيًا
عـلــى مـسـتــوى الـجـمـهــوريــة لـلـبــدء في
ال ـع ـم ــل ب ـه ــا ،ف ـي ـمــا ت ـخ ـطــط ملـضــاعـفــة
ال ـع ــدد خ ــال ع ــام واح ــد ف ـقــط ،لتكون
موجودة في جميع املحافظات ،وسط
مـعــارضــة فــي بـعــض امل ــدن وتـهــديــدات
م ــن األهـ ــالـ ــي ب ــال ـل ـج ــوء إل ـ ــى ال ـق ـضــاء
إلبـطــال االت ـفــاق عـلــى اسـتـغــال بعض
امل ــواق ــع خ ــاص ــة أن بـعـضـهــا ف ــي قلب
املــدن املزدحمة بالفعل وتخدم اآلالف
من املواطنني.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب شـ ـك ــري ض ــاه ــر دي ـ ــب اح ـ ــد ورثـ ــة
جهينه الياس عــازار زوجــة ضاهر ديب
مالكة القسم  /24B/من العقار /1957/
مزرعة يشوع سند تمليك بدل عن ضائع

طلب شادي جرجس بصيبص املالك في
العقار  /4201/بسكنتا سند تمليك بدل
عن ضائع بحصته.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب فهد حيدر نجم وكيل سامي بطرس
نوفل املفوض بالتوقيع عن شركة الشرق
األوسط لتوزيع املطبوعات ش.م.ل .مالكة
القسم  /4/من العقار  /957/سن الفيل
سند تمليك بدل عن ضائع باسم الشركة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

INVITATION TO BID FOR THE
CONSTRUCTION, IMPLEMENTATION, AND THE POST IMPLEMENTATION OF A CENTRAL AMI SYSTEM
The Electricité du Liban (EDL), intends
to have a contract with an International
prospective AMI Contractor for the
work described below through a competitive bidding process that is in general compliance with the guidelines of
the Owner
The scope of work is to provide services
necessary for the design, engineering.
Supply installation, testing commissioning, implementation, managing, reporting, and operating maintaining of activities related to implementing the Central
Advanced Metering Infrastructure
(AMI) System «Head End (HE), Meter
Data Management (MDM), Billing and
Customer Relationship Management

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت جوسلني شربل الخوري وكيلة آن
مــاري فرناند سنان زوجــة م ــروان عــادل
شبلي مالكة القسم  /B - 10 /من العقار
 /428/املـ ـج ــذوب س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضائع بإسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت

(CRM)» for the Main Center and the
disaster recovery.
The cost of the services will be financed
either by EDL or the World Bank. Bidding documents will be again available
for collection at EDL offices (address
shown below) during official working
hours, starting May 20,2020, upon payment of the sum of Five hundred thousand LEBANESE POUNDS (500,000
)LBP
ELECTRICITE DU LIBAN
TWELFTH FLOOR
22, RUE DU FLEUVE
P.O.BOX 131, BEIRUT
LEBANON
PHONE: 961-1-442720 - 442729
FAX: 961-1-583084
In order to be considered for inclusion
in the Bidding, firms should return the
documents to EDL offices at the above
mentioned address not later than the end
of official working hours (Beirut local
time) on July 24, 2020 (previously set
on May 29, 2020) before 11:00 a.m at
the latest, duly completed and accompanied by the required supporting material.
التكليف 508

تقرير

ّ
الصراع الصيني ــ األميركي يشتد :هونغ كونغ بال حكم ذاتي؟
ٌ
فصول التصعيد
ن
م
جديد
فصل
ِ
ُ
الصيني ـ ـ األميركي افتتح بإماطة اللثام
قانون أمني لهونع كونغ ُم ّرر أمس.
عن ٌ ّ
قانون يعزز القبضة الصينية في المدينة
التي ّ
قررت واشنطن نزع صفة الحكم
الذاتي عنها عقابًا ،كونه الشرط الرئيسي
لحصولها على معاملة ّ
خاصة ،وسط
تهديد أميركي عالي النبرة وتلويح بفرض
عقوبات على بكين

ت ـب ــدو ال ـص ــن م ـصـ ِّـم ـمــة ،أك ـث ــر ِم ــن أي
وق ـ ــت مـ ـض ــى ،ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز قـبـضـتـهــا
ُ
فــي هونغ كــونــغ ،لتنهي ،مـ ّـرة واحــدة،
االض ـط ــراب ــات ال ـتــي تـعـصــف بــاإل ّقـلـيــم
التابع لها بني فترة وأخرى .وبتبنيها
ّ
قانون األمن القومي في مدينة تتمتع
بحكم شـبــه ذات ــي بـمــوجــب مـبــدأ «بلد
واح ــد ون ـظــامــان» ،تـعـتــزم بـكــن وضــع
ح ــد ل ـح ــراك ان ـف ـصــالــي ال يـنـفــك يكبر
ّ
في املدينة التي باتت في صلب توتر
صـيـنــي ـ ـ ـ ـ أم ـيــركــي مـتـصــاعــد ،يـضــاف
إلى مجموعة واسعة ِمن األزمات التي
خلقتها إدارة دونــالــد ترامب الحتواء

الـصــنِ :مــن لعبة تحميلها مسؤولية
نشر الوباء ،إلى ُّ
تجدد الخالفات حول
الحرب التجارية وتايوان ،وغيرها من
القضايا التي ِمن شأنها أن تضع أكبر
قــوتــن اقـتـصــاديـتــن فــي الـعــالــم «على
شفير حرب بــاردة جديدة» ،والتعبير
لبكني.
فـ ــي قـ ــاعـ ــة قـ ـص ــر الـ ـشـ ـع ــب فـ ــي ب ـك ــن،
وب ـح ـضــور الــرئ ـيــس ش ــي ج ــن بـيـنــغ،
ص ـ ـ ـ ـ ّـوت ن ـ ـ ـ ــواب الـ ـجـ ـمـ ـع ـ ّـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة
الـشـعـبـيــة ،الـبــالــغ عــددهــم نـحــو ثالثة
آالف ،ملـصـلـحــة ق ــان ــون األم ــن الـقــومــي
في هونغ كونغ ،والــذي أثــار ّ
تحركات
ّ
بالقوة في املدينة .إزاء
جديدة قوبلت
قانونها املستحدث ،تسعى الصني إلى
مساع انفصالية ،وخصوصًا
ردع أي
ٍ
بعد ح ــراك مـنــاوئ لها شهدته هونغ
كونغ العام املاضي على خلفية مشروع
قــانــون يـخـ ّـول سلطات اإلقليم تسليم
املجرمني واملتهمني املطلوبني إلــى ّبر
ّ
الصني الرئيسي ،قبل أن يتخذ منحى
ّ
ت ـص ــاع ــدي ــا اتـ ـس ــم ف ــي أحـ ـي ــان ك ـث ـيــرة
بالعنف والفوضى ،ودعــوة واشنطن،
الـتــي انـتـشــرت أعــامـهــا فــي الـســاحــات
وامل ـي ــادي ــن ،إل ــى «ت ـحــريــر» املــديـنــة من
قـبـضــة ب ـكــن .األخـ ـي ــرة أوض ّـ ـح ــت ،في
غير مناسبة ،أن القانون يمثل أولوية
أمــن قــومــي بالنسبة إليها ،وال ّ
سيما

أن اتساع نطاق الحركة االحتجاجية
ومـطــالـبـهــا امل ـت ــزاي ــدة بــاالن ـف ـصــال عن
ً
املركز ،فضال عن استنجادها بالغرب،
ّ
سرع في فرض التشريع .وفيما يخشى
ّ
معارضو القانون ِمن سكان اإلقليم أن
ّ
تقلص ّ
الحريات في
يفتح الطريق أمام
املركز املالي ،تؤكد سلطات املدينة أن
القرار لن ّ
يمس باالمتيازات املمنوحة
ل ـل ـمــدي ـنــة ب ـمــوجــب م ـب ــدأ «ب ـل ــد واح ــد
ِّ
ون ـظ ــام ــان» .و يـكــلــف اإلج ـ ــراء اللجنة
ال ــدائ ـم ــة لـلـمـجـلــس الــوط ـنــي الـشـعـبــي
ال ـص ـي ـن ــي صـ ـي ــاغ ــة مـ ـ ـش ـ ــروع ق ــان ــون
سيتم ّإدراجــه في دستور هونغ كونغ
امل ـص ــغ ــر ،ي ـن ـ ّـص ع ـلــى أن يـسـمــح هــذا
القانون «بمنع ووقف وقمع أي ّ
تحرك
ّ
يهدد بشكل خطير األمن القومي مثل

ّ
قرر مايك بومبيو نزع
صفة الحكم الذاتي
عن هونغ كونغ

ال ـنــزعــة االنـفـصــالـيــة وال ـتــآمــر وإع ــداد
أو ال ــوق ــوف وراء ن ـشــاطــات إرهــاب ـيــة،
ّ
وكـ ّـذلــك نـشــاطــات قــوى أجنبية تشكل
ً
ت ــدخ ــا ف ــي شـ ـ ــؤون» امل ــدي ـن ــة ،بـعــدمــا
ّ
ات ـه ـم ــت ب ـك ــن ،م ـ ــرارًا الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
قـ ــوى أج ـن ـب ـيــة وخ ـص ــوص ــا أم ـيــرك ـيــة،
بتدبير االضـطــرابــات فــي اإلقليم .كما
ي ـق ـضــي املـ ـش ــروع بــال ـس ـمــاح لـهـيـئــات
ت ــابـ ـع ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة ب ــإق ــام ــة
ف ـ ـ ــروع م ـت ـخـ ّـص ـصــة بـ ــاألمـ ــن ال ـق ــوم ــي
ف ــي امل ــدي ـن ــة .وي ـم ـكــن الـلـجـنــة الــدائ ـمــة
لـلـمــؤتـمــر ال ــوط ـن ــي ال ـش ـع ـبــي أن تـبــدأ
مناقشة الـنــص اعـتـ ّبــارًا مــن حــزيــران/
يونيو ،وأن يتم تبنيه في نهاية آب/
أغسطس ،كما ذكــر موقع «إن بي سي
أوب ــزرف ــر» املـخـتــص ب ـش ــؤون الـبــرملــان
الصيني.
وي ـص ـ ّـر م ـعــار َضــو ال ـقــانــون عـلــى أنــه
ِّ
ي ـش ــك ــل نـ ـه ــاي ــة ص ـي ـغ ــة «بـ ـل ــد واحـ ــد
ونظامان» التي تحكم العالقات بني
إعادة املنطقة
بكني وهونغ كونغ منذ ٌ
إلى الصني في  .1997صيغة ساهمت
فـ ــي ج ـع ــل امل ـس ـت ـع ـم ــرة ال ـبــري ـطــان ـيــة
ال ـســاب ـقــة مــوق ـعــا مــال ـيــا دول ـي ــا مـهـ ّـمــا
ً
يـ ّ
ـؤمــن للصني مــدخــا اقتصاديًا إلى
الـعــالــم .لكن ذلــك أصـبــح مــن املــاضــي،
بـ ـع ــدم ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ّـررت وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـيــرك ـيــة إل ـغ ــاء ال ــوض ــع ال ـت ـجــاري

ّ
الخاص الــذي كانت تتمتع به هونغ
كـ ــونـ ــغ ،فـ ــي إجـ ـ ـ ــراء ع ـق ــاب ــي وص ـف ـتــه
الصني بـ«األكثر وحشية وال عقالنية
وعـ ــارًا» .وبصفته وزيـ ـرًا للخارجية،
ق ـ ّـرر مــايــك بومبيو نــزع صفة الحكم
ً
الــذاتــي عــن املــديـنــة ،قــائــا« :ال يمكن
أح ـدًا أن يــؤكــد الـيــوم أن هــونــغ كونغ
ّ
تتمتع بدرجة عالية من االستقاللية
عن بكني».
ول ـت ــزخ ـي ــم ال ـ ـحـ ــراك امل ـ ـنـ ــاوئ لـلـصــن،
أع ـطــى ال ـكــون ـغــرس األم ـي ــرك ــي ض ــوءه
األخضر النهائي على مشروع قانون
يـنـ ّـص على فــرض عـقــوبــات تستهدف
ّ
صينيني على خلفية قضية
مسؤولني
ّ
أقــلـيــة اإلي ـغــور فــي إقـلـيــم شينجيانغ،
ّ
ما سيؤدي إلى تصاعد التوتر الكبير
أســاســا بــن واشنطن وبـكــن .وصـ ّـوت
مجلس الـنــواب األمـيــركــي على النص
 413صوتًا مقابل صوت واحد،
بغالبية ّ
بعدما تبنى مجلس الشيوخ مشروع
ال ـ ـقـ ــرار ب ــاإلجـ ـم ــاع م ـن ـت ـصــف ال ـش ـهــر
الـجــاري .نظريًا ،يمكن تــرامــب تعطيل
النص ،لكن الكونغرس يستطيع جمع
الغالبية املــوصــوفــة لـتـجــاوز ذلــك بما
أن ال ـن ــص ي ـت ـج ــاوز ،وف ــي واح ـ ــدة من
املـ ّـرات الـنــادرة ،الخالفات الحزبية في
واشنطن.
(األخبار)

تقرير

ليلة عنف دامية في مينيابوليس :االحتجاجات الغاضبة تتواصل
شهدت مدينة مينيابوليس ،في والية
مينيسوتا األمـيــركـيــة ،عمليات نهب
وم ــواجـ ـه ــات ب ــن امل ـح ـت ـ ّـج ــن وق ـ ــوات
األمـ ـ ــن ،لـلـيـلــة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي،
ب ـعــدمــا ّأدى م ــوت رج ــل أسـ ــود خــال
توقيفه بعنف مــن قـبــل شــرطـيــن إلــى
ح ــال ــة غ ـض ــب ودع ـ ـ ـ ــوات إل ـ ــى تـحـقـيــق
العدالة.
ودع ـ ـ ـ ــا قـ ــائـ ــد شـ ــرطـ ــة ه ـ ـ ــذه امل ــديـ ـن ــة،
الــواقـعــة فــي شـمــال الــواليــات املتحدة،
املتظاهرين إلى الحفاظ على هدوئهم
ّ
ّ
لتجنب الفلتان .لكن صــدامــات وقعت
ً
لـيــا ،وق ــام مـتـظــاهــرون بــإضــرام النار
ّ
في محل لبيع قطع الغيار للسيارات
ّ
وبنهب محل تجاري .في املقابل ،أطلقت

ال ـشــرطــة ال ـغ ــاز امل ـس ـيــل ل ـل ــدم ــوع ،كما
ّ
شكلت حاجزًا بشريًا ملنع املتظاهرين
من عبور السياج الــذي يحيط بمبنى
ّ
املـفــوضـيــة .إال أن الـحــرائــق وعمليات
ً
ال ـن ـه ــب ت ــواص ـل ــت لـ ـي ــا ،ب ــال ـ ّق ــرب مــن
مركز الشرطة ،وذلــك فيما توفي رجل
بـعــد إصــاب ـتــه بــرصــاصــة بــال ـقــرب من
ت ـظــاهــرات ،كـمــا أعـلـنــت الـشــرطــة التي
أوقفت شخصًا واحدًا.
ك ــذل ــك ،ج ـ ــرت تـ ـظ ــاه ــرات س ـل ـم ـيــة فــي
مكانني آخــريــن فــي املدينة ،خصوصًا
في موقع موت جــورج فلويد ـ ـ ـ الرجل
األسـ ــود ال ـبــالــغ مــن الـعـمــر  46عــامــا ـ ـ ـ
خالل قيام الشرطة بتوقيفه بعنف ،في
عملية انتشر مقطع فيديو لها سريعًا

على مواقع التواصل االجتماعي .وفي
ل ـ ــوس أنـ ـجـ ـل ــوس ،أغـ ـل ــق م ـت ـظــاهــرون
ل ـف ـت ــرة ق ـص ـي ــرة ط ــري ـق ــا س ــري ـع ــا ،كـمــا
قــام بعضهم بتحطيم نــوافــذ سيارات
الشرطة والصعود على سطحها.
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،ارت ـف ـع ــت أصـ ــوات
فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء ال ـ ـبـ ــاد ت ـطــالــب
بإحقاق الـعــدل ،بينما طالبت عائلة
ّ
جــورج فلويد باتهام رجــال الشرطة
امل ـ ـتـ ـ ّ
ـورطـ ــن ب ــال ـق ـت ــل .وف ـي ـم ــا طــالــب
رئـيــس بـلــديــة املــديـنــة جــاكــوب فــراي
بنشر الحرس الوطني ،فقد تساءل:
«ملــاذا الرجل الــذي قتل جــورج فلويد
لـ ـي ــس (مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودًا) ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــن؟».
وأضاف« :لو كنتم أنتم أو أنا من فعل

ّ
ذلك لكنا اآلن وراء القضبان».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،كـ ـت ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة عـلــى
مــوقــع «ت ــوي ـت ــر» ،أن ــه طـلــب م ــن مكتب
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات الـ ـف ــدرال ــي (أف ب ــي آي)
ووزارة ال ـع ــدل ك ـ ُشــف مــاب ـســات هــذا
املوت «الحزين واملفجع» .وقال واعدًا:
«أفـكــاري مع عائلة جــورج وأصدقائه.
سيتم إحقاق العدل».
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،دانـ ـ ـ ـ ــت شـ ـخـ ـصـ ـي ــات عـ ــديـ ــدة
العنف غير ّ
املبرر الذي يمارسه رجال
الشرطة ضد السود .وقالت السناتورة
ال ـ ـس ـ ــوداء كـ ــامـ ــاال ه ـ ــاري ـ ــس ،امل ـ ّـدع ـي ــة
ال ـعـ ّ
ـامــة الـســابـقــة لــواليــة كــالـيـفــورنـيــا،
إنه «عمل تعذيب» و«إعدام علني» في

ّ
مجتمع يتسم بالعنصريةّ .أمــا نائب
الــرئـيــس الـســابــق ،جــو بــايــدن ،املرشح
الديموقراطي لالنتخابات الرئاسية،
فرأى أنه «تذكير مفجع بأن هذا ليس
ح ــادث ــا ع ــرض ـي ــا ،ب ــل جـ ــزء م ــن دوامـ ــة
من الظلم املنهجي الــذي ما زال قائمًا
فــي بـلــدنــا» .وأض ــاف أن ه ــذه القضية
ّ
تــذكــر بـمــابـســات مقتل إيــريــك غــارنــر
في نيويورك في عام  .2014وكــان هذا
ال ــرج ــل األس ـ ــود م ــات مـخـتـنـقــا ،خــال
قـ ـي ــام رجـ ـ ــال ش ــرط ــة ب ـي ــض بـتــوقـيـفــه
الش ـت ـب ــاه ـه ــم فـ ــي أن ـ ــه ي ـب ـيــع س ـجــائــر
مهربةّ .
ّ
وأدت هذه القضية إلى ظهور
حركة «حياة السود تهم».
(األخبار ،أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
3458 sudoku
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أفقيا

 -1مــال ودراه ــم – حــزن وك ــرب – نــوتــة موسيقية –  -2نثر امل ــاء – لـلـنــداء – مدينة
لبنانية –  -3مدينة ومحافظة سورية – يكذب باألجنبية –  -4قطران أو زفت – من
ّ
أهم جامعات أميركا وأقدمها تأسست في كمبردج بوالية مساشوستس –  -5إسم
حمله ع ـ ّـدة مـلــوك فــي أوروب ــا – نهر أميركي صغير – هــاج ال ـ ّ
ـدم –  -6مــن الفاكهة
– معدن أبيض جميل الصقل ُيستعمل في الطلي وفــي بعض الخالئط –  -7ضد
ضعيف – ّ
أشد على أسناني غيظًا أو حردًا بالعامية – ثرى –  -8مدينة في األحساء
ّ
ّ
شرقي السعودية غنية بالنفط –  -9حروف العلة في اللغة العربية – مطر خفيف –
 -10اإلحساس بالخطر أو الرعب

عموديًا

 -1ممثل مصري راحــل –  -2طــرد – مــاركــة صــابــون – مــن األزه ــار –  -3مــن فصول
السنة –  -4لقب كل رجل يسبق إسمه – متشابهان – إنقطاع األمل –  -5رب الكون
– دكان –  -6صالح وصادق من البشر – هو من الخيل خالف الجواد بالعامية أو
فرس غير أصيل –  -7رمى الشراب من فمه – فنانة لبنانية غنت ومثلت في بعض
مسرحيات األخــويــن رحباني –  -8إستعمل الـخــداع في لعبة القمار – أدام النظر
ّ
إنكب على األرض وسجد –  -10موسيقار
إليه بسكون الطرف –  -9مدينة تركية –
وعازف لبناني ورئيس املعهد الوطني العالي للموسيقى حتى وفاته

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

 -1امليدل إيست –  -2ثدي – مركالي –  -3يندر – يرشف –  -4ويندو – ا ا –  -5بدا – سابادل
–  -6يليهم – ولوغ – ّ -7أم – وابل – رو –  -8إبنتي – ّ -9لد – الخوص –  -10قرطاس – هوية

عموديًا
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مشاهير 3458

حلول الشبكة السابقة

 -1أثيوبيا – رق –  -2لدن – دملا –  -3ميدواي – بلط –  -4ري – هوندا –  -5دم – نسمات – -6
لريدا – بيا –  -7اكروبول – له –  -8ياش – ال – رخو –  -9سلفادور – وي –  -10تي – الغواصة

حل الشبكة 3457

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رئيس جمهورية الشيشان األول ( )1996-1944وأول مسلم يحصل على منصب
قائد فرقة عسكرية في القوات الجوية السوفياتية .إغتيل بصاروخ بواسطة
مقاتلة روسية
ّ
تحب النوم ■ ُ = 3+1+10+8يعرف
 = 4+2+1+9+5ظلمة ■  = 7+6+3+11أســود
ببحر األرخبيل

حل الشبكة الماضية :ستيفن جيرارد

جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1810وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة36 - 35 - 33 - 25 - 24 - 13 :
الرقم اإلضافي16 :
¶ 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: 33,194,430ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 22 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1,508,838 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 33,194,430ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 690 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 48,108 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 81,000,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 10,125 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1,849,453,855 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 217,007,762 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1810
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح53709 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 25,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية 25,000,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.3709 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .709
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.09 :
 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:
 25,000,000ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 1032
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة635 :
• يومية أربعة4754 :
• يومية خمسة52716 :

