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الجمعة  15أيار  2015العدد 2590

إعالنات
ذكرى اسبوع

◄ وفيات ►
نفس مطمئنة
ب ـم ــزي ــد م ــن األس ـ ــى والـ ـل ــوع ــة نـنـعــى
اليكم فقيدنا الغالي املرحوم
املحامي االستاذ علي يونس
تقبل الـتـعــازي فــي منزله الكائن في
بلدته قليا خالل ايام االسبوع
كـمــا تـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ب ـي ــروت في
مجمع اإلمام الكاظم (ع) ـ ـ حي ماضي
ـ ـ نـهــار الجمعة فــي  2015/5/15من
ً
مساء
الخامسة وحتى السابعة
هذا وتقيم العائلة عن روحه الطاهرة
ذكرى اسبوع نهار االحد الواقع فيه
 2015/5/17الساعة العاشرة صباحًا
في حسينية بلدته قليا
اآلس ـف ــون :آل يــونــس وع ـمــوم أهــالــي
بلدة قليا

إلعالناتكم الرسمية واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ  01فاكـس 759597 :ــ 01

نتائج اللوتو اللبناني
22 41 37 33 25 14 5
جــرى مـســاء أمــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1300وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة 5 :ـ 41 - 37 - 33 - 25 - 14
الرقم اإلضافي22 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 120.123.055ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة120.123.055 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 60.023.790ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20 :شبكة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة3.001.190 :ل .ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 60.023.790ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.292 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 46.458 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 148.984.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 18.748 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 2.789.326.090 :ل .ل.
نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1300
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح70168 :
¶ الجائزة االولى:
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0168 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.168 :
¶ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.68 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :

بـمـنــاسـبــة ذك ـ ــرى اسـ ـب ــوع ع ـلــى وف ــاة
فقيدتنا الغالية
الحاجة سامية عبد الرسول ايوب
حرم املرحوم الحاج زين احمد موسى
حجازي
ول ـ ـ ــداه ـ ـ ــا :خ ـب ـي ــر املـ ـح ــاسـ ـب ــة املـ ـج ــاز
ف ــوزي ح ـجــازي (رئ ـيــس دائـ ــرة نهاية
الخدمة بالضمان االجتماعي سابقًا)
واألستاذ عادل حجازي
اشـ ـق ــاؤه ــا :املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج سـعـيــد،
املرحوم الحاج محمد ،املرحوم الحاج
عبد الحسني
اص ـه ــرت ـه ــا :املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج مـحـمــد
يونس ،املــرحــوم علي مهدي ،املرحوم
محمد عساف،
الحاج وجيه ايوب (موظف بالضمان
االجتماعي سابقًا) وحسني ايوب
تقام هذه الذكرى يوم األحد املوافق 28
رجب  1436هجري الواقع في  17ايار
 2015ميالدي
الساعة العاشرة صباحًا في حسينية
بلدتها خرطوم – قضاء صيدا.
كما تقبل التعازي يوم الثالثاء املوافق
 1شعبان  1436هجري الواقع في 19
ايار  2015ميالدي
ف ــي ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـصــص وال ـتــوج ـيــه
العلمي – الرملة البيضاء من الساعة
الثالثة لغاية السادسة مساء.
للفقيدة الرحمة ولكم من بعدها طول
البقاء
اآلسـ ـف ــون :آل ح ـج ــازي  ،آل اي ـ ــوب ،آل
يــونــس ،آل مـهــدي ،آل عـســاف ،وعموم
اهالي بلدة خرطوم.

في المكتبات

استراحة
1997 sudoku

كلمات متقاطعة 1 9 9 7

أفقيا
 -1بهار هندي – دولة تقع في جبال الهماليا بني الهند والصني وال تطل على بحار خارجية
ّ
يحث الخطى – ّ
–  -2من أعظم شعراء مصر ّ
سد القارورة –
لقب بأمير الشعراء –  -3حاجز مائي –
 -4نهر في إيطاليا ّ
ّ
ويصب في البحر التيراني – سكان الصحاري
يمر في وسط العاصمة روما
–  -5أقرع الجرس – إسم شرط يجزم فعلني ويكون ظرفًا للزمان –  -6توارى واختفى – حيوان
أليف –  -7يكتب بعض األفكار في الدفتر – أوالد بقر الوحش –  -8مدينة عراقية بسفح كردستان
من أهم حقول النفط في البالد – أغلظ أوتار العود –  -9للتفسير – وجع ومعاناة – من األشجار
–  -10مقياس بحري – العنق والرقبة

عموديًا
 -1دول ــة أمـيــركـيــة عاصمتها ســان خــوســه –  -2مسكن الــرهـبــان – حـلــم باألجنبية –  -3جــرذ
باألجنبية – عاصمة تايلند – ُ -4يشغل البال بشكل مرتبك – نسق وأسلوب –  -5جنون – حرف
ّ
جر – تعب وأعيا – ّ -6
نمرنه – إسم موصول –  -7ينبعث النور ويتفرق – باهظ الثمن –  -8سهل
ونهر إيطالي – إحدى مقاطعات أندونيسيا فيها تكوين صخري يعد من أحد معاملها الهامة
كانت ُتعرف بجزيرة النهود – ّ
طي الحائط –  -9أتوجه الى مكان اإلحتفال – همجي وحشي
ُ
ّ
متحضر–  -10من األشـجــار املثمرة – قضيب من الحديد أو الخشب تسند اليه
وبــدائــي غير
األسالك الكهربائية الهوائية

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.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1ناطحات سحاب –  -2البردوني –  -3طل – انكوراج –  -4ويحك – سر – ما –  -5رطل – او –
كسل –  -6ايرلندا –  -7صنم – ُمبكر –  -8كي – ليت – ون –  -9بارتولدي –  -10كالكوتا – ان

عموديًا

ّ
 -1ناطور – صكوك –  -2الليطاني –  -3طب – حليم – بل –  -4حراك – الك –  -5أدن – البيرو – -6
توكسون – ت ت ت – ّ -7
سنور – دم – وا – ّ -8
حير – كابول –  -9أمس – كندا –  -10برج املر – ين

حل الشبكة 1996

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1997
8
7

9

10

11

ممثلة ومخرجة أميركية من اصل أوكراني تلقت تهنئة من النقاد
عام  2009عن دورها في فيلم « فوق في الجو « والتي رشحت بسببه
لجائزة األوسكار  = 2+7+4+3+9+1سيارة رياضية ■ = 10+6+7+5
خلو املكان ■  = 11+8اسم موصول

حل الشبكة الماضية :شكري المبخوت

