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مصر

العمال بال «عيد» :ال مكرمات وال عالوات
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
تصريحات «مـكــررة وباهتة» خاطب
ب ـهــا ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري ،ع ـبــد ال ـفـتــاح
السيسيّ ،
ود العمال ،خالل احتفالية
عـيــد الـعـمــال ال ـتــي أقـيـمــت ي ــوم أمــس.
وعلى عكس سابقيه ،لم يقدم الرئيس
أي م ـكــافــآت لـلـعـمــال ف ــي ع ـيــدهــم ،بل
حــرص على تـكــرار عـبــارات «مكافحة

عـلــى ال ـت ـبــرعــات ،ملـصـلـحــة «ص ـنــدوق
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ» الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـمـ ـ ّـول املـ ـش ــاري ــع
املتعثرة منه لتوفير رواتب للعاملني،
وم ـع ـظ ــم الـ ــذيـ ــن ح ـص ـل ــوا ع ـل ــى ه ــذه
«املكرمة» هم من القطاع السياحي.
وفـ ــي كـلـمـتــه ال ـق ـص ـي ــرة ،أم ـ ــس ،أع ــاد
ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى «أهـ ـمـ ـي ــة ال ـص ـن ــاع ــة»

خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ـق ـب ـلــة ب ــال ـش ــراك ــة مع
الـقـطــاع ال ـخــاص وال ـح ـكــومــة ،مـشــددًا
على أهمية قانون االستثمار املوحد
ومـنـظــومــة ال ـقــوانــن ال ـتــي ت ـقــوم بها
ً
الحكومة حاليًا ،فضال عن تفعيل دور
األجهزة الرقابية.
ح ـ ــدي ـ ــث الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ش ـ ـمـ ــل ك ـ ـ ّـم ـ ــا مــن

ال ـع ـبــارات الـفـضـفــاضــة ال ـتــي يــرددهــا
منذ توليه السلطة قبل عامني ،أبرزها
إن ـ ـشـ ــاء امل ـ ـ ــدن ال ـص ـن ــاع ـي ــة ال ـج ــدي ــدة
ً
واالهتمام باملشاريع الصغيرة ،فضال
عــن ربــط التعليم الفني باحتياجات
ســوق العمل «لتخريج أجـيــال قــادرة
عـلــى الـعـمــل ســريـعــا وفـقــا ملــا تتطلبه

اكتفى السيسي بتخصيص  100مليون جنيه ّ
لعمال في القطاع السياحي (آي بي ايه)

تجاوز جديد على يد
ضابط أطلق النار على
خصية سائق
ال ـغ ــاء وتـكـلـيــف الـحـكــومــة الـتـصــدي
الرتفاع األسعار» ،إضافة إلى اإلشادة
بـ ـجـ ـه ــود ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ف ـ ــي «دفـ ـ ـ ــع ع ـج ـلــة
التنمية».
يعد «الجنرال» العمال بالعالوات
لم ِ
املـقــررة قانونًا خــال تموز املقبل في
ظ ــل م ــوازن ــة مــال ـيــة ع ـنــوان ـهــا خفض
األج ــور ،بــرغــم زي ــادة أج ــور مسؤولي
ال ـب ـن ــوك امل ـخ ـت ـل ـفــة وب ـع ــض ق ـطــاعــات
ال ــدول ــة املـهـمــة مـثــل ال ـق ــوات املسلحة
وال ـشــرطــة .واكـتـفــى السيسي بــإعــان
ت ـخ ـص ـيــص  100م ـل ـي ــون ج ـن ـي ــه مــن
ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق «تـ ـحـ ـي ــا م ـ ـ ـصـ ـ ــر» ،الـ ـق ــائ ــم

نتائج اللوتو اللبناني
25 42 35 19 8 7 3
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب الـ ـل ــوت ــو ال ـل ـب ـنــانــي
ل ــإص ــدار ال ــرق ــم  1400وج ـ ــاءت الـنـتـيـجــة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة 42 - 35 - 19 - 8 - 7 - 3 :الرقم
اإلضافي25 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة: 1.219.464.283ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ الــمــرتــبــة الــثــانــيــة (خــمــســة أرقــــام مــع الــرقــم
اإلضافي):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة: 118.471.190ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 118.471.190 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة: 57.311.820ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 4.093.701 :ل .ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـم ــة ال ـ ـجـ ــوائـ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة حـ ـس ــب امل ــرتـ ـب ــة:
 57.311.820ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.054 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 54.376 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة: 139.432.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17.429 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. امل ـبــالــغ امل ـتــراك ـمــة لـلـمــرتـبــة األولـ ــى واملـنـقــولــةللسحب املقبل 1.369.907.811 :ل .ل.
 املـبــالــغ املـتــراكـمــة للمرتبة الـثــانـيــة واملـنـقــولــةللسحب املقبل:
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1400وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح80236 :
* الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 32.608.859 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 32.608.859 :ل .ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0236 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.236 :
* الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.36 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل 25.000.000 :ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب "يومية" رقم  72وجاءت
النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة202 :
• يومية أربعة4073 :
• يومية خمسة73858 :

السوق املصرية» ،وهي املشاريع التي
ل ــم ت ــر ال ـن ــور أو يـظـهــر جـ ــدول زمـنــي
لتنفيذها ،من الحكومة أو الرئاسة.
ع ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـصـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد األمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي ،عـ ـ ـ ــادت
ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاوزات ال ـ ـتـ ــي ت ـص ـف ـه ــا وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ب ــالـ ـف ــردي ــة ،ب ـع ــدم ــا أط ـلــق
ضــابــط ال ـنــار عـلــى ســائــق أج ــرة عقب
تـشــاجــرهـمــا عـلــى األجـ ــرة .واسـتـخــدم
الضابط سالحه امليري وفــق روايــات
شـهــود العيان فــي اسـتـهــداف خصية
ال ـســائــق إلفـ ـق ــاده رجــول ـتــه ك ـمــا نطق
رجل األمن قبل إطالقه الرصاص ،لكن
األخ ـيــر نـفــى فــي الـتـحـقـيـقــات األول ـيــة
الـ ـت ــي أجـ ــريـ ــت مـ ـع ــه صـ ـح ــة رواي ـ ـ ــات
شهود العيان.
وقـ ــرر وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ،م ـجــدي عبد
ال ـغ ـف ــار ،وقـ ــف ال ـض ــاب ــط ع ــن الـعـمــل
وإح ـ ــالـ ـ ـت ـ ــه ع ـ ـلـ ــى االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاط ح ـتــى
االنتهاء من التحقيقات ،وهو القرار
الــذي ساهم في تهدئة األوضــاع في
مـنـطـقــة األلـ ــف مـسـكــن ال ـت ــي شـهــدت
الـ ـ ــواق ـ ـ ـعـ ـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث ه ـ ــاج ـ ــم األه ـ ــال ـ ــي
الضابط بالضرب املبرح.
ون ـق ـلــت م ـص ــادر أن الـسـيـســي يـتــابــع
تـطــورات القضية شخصيًا ،وأشــارت
ً
إلى أنه أجرى اتصاال بوزير الداخلية
وطالبه بسرعة تطبيق القانون على
ال ـض ــاب ــط وت ـه ــدئ ــة األوض ـ ـ ــاع تجنبًا
لتصعيد األزمة.

استراحة
2279 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 7 9

أفقيا

 -1نــزاع قــام بني العراق وتحالف دول بقيادة الــواليــات املتحدة –  -2أمكنة ُيحبس
فيها املجرمون واملتهمون – مدينة فلسطينية –  -3يصدق باليمني ويفي بالوعد –
ّ
نحسن الشوارع وواجهات األبنية الخارجية – ّ -4ماركة آالت خياطة – من أقدم وأهم
ّ
مدن فلسطني التاريخية إزدهرت في عهد الجزار –  -5عراف يهودي قديم كما جاء
في التوراة – خالف ليل –  -6ماء ّ
طيب وعذب – حفر البئر – جرذ باألجنبية –  -7جبل
ّ
عظيم – ّ
حية زعم العرب أنها تطير – فلوس ودراهم –  -8سارق – فك العقدة – ناقد
ّ
وعارف وخبير بغوامض األمور –  -9بواسطتي – دربوه –  -10كتاب للوزير السابق
كريم بقرادوني – قلب اإلناء على رأسه

عموديًا

 -1ملك أردن ــي راح ــل –  -2شهر هـجــري – ك ــذاب وخ ـ ّـداع –  -3مدينة مصرية – من
الحبوب –  -4حرف نصب – من عناصر الطبيعة – ثعبان وأفعى –  -5جرم سماوي –
من األمراض –  -6سكني عظيمة – سرب من الطيور – ّ
مد الطائر جناحيه –  -7عاتب –
يبس اللحم والخبز – حجر منقور للماء –  -8يجرعه ويزدرده – صفة أعمال تحتاج
الى خبرة ومهارة واتقان –  -9قطعة من األرض ذات جدار ّ
وحد معلوم – مدينة تركية
وأهم مركز لصهر الصلب في البالد –  -10رئيس سابق لجمهورية السودان

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 2279

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
 -1زي – الطربوش –  -2شكسبير –  -3موبوتو – جسر –  -4بترا – ّ
شح – ال –  -5آر – دا – مهند
–  -6كولورادو – ّ -7
وب – ّريا – ليف –  -8اقل – ملكي –  -9معارف – شك –  -10سان مارينو

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

تولى رئاسة الحكومة في بالده مرتني .في بداية عام
سياسي إيطالي ُ
 2008خسر تصويتا برملانيًا بالثقة على حكومته في مجلس الشيوخ

عموديًا

لست – اليمام – ّ -6
 -1زيمبابواي –  -2وتر – بق –  -3شبر – ّملا –  -4اكوادور – عن – ّ -5
طبوش
ّ
– والرا –  -7ري – ُح ّمر – كفر –  -8برج – هالي –  -9ساندي – شن –  -10شارل دو فوكو

حل الشبكة 2278

إعداد
نعوم
مسعود

 = 11+4+6+10+2+1+7شارع نيويوركي شهير ■  = 3+9+5رقاد ■ 7+8
= إله

حل الشبكة الماضية :توفيق الباشا

