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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
هاشم علي القاق
زوجته الهام محمد شعبان
أوالده ال ــدك ـت ــور ف ـي ـصــل وزوج ـت ــه
مايدا ميتليان وعائلته
ال ــدك ـت ــور رف ـع ــت وزوجـ ـت ــه كــونـشــا
ميدينا وعائلته في املهجر
ال ــدكـ ـت ــور م ـظ ـه ــر وزوج ـ ـتـ ــه ف ــادي ــا
حسون وعائلته
االستاذ حسام وزوجته هال هاشم
وعائلته
نوار زوجة احمد صالح وعائلتها
وس ــام زوج ــة عـبــد الـنــاصــر شــرانــق
وعائلتها في املهجر
عــائــات اشـقــائــه املــرحــومــن رفعت
وطلعت وعمر
عائلة شقيقته املرحومة وجيهة
تقبل الـتـعــازي فــي منزله فــي املــرج
طوال ايام االسبوع
وف ـ ــي ن ـ ـ ــادي م ـت ـخ ــرج ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية  -الــورديــة ،نـهــار االثنني
ال ــواق ــع فــي  23نـيـســان مــن الثالثة
حتى السابعة.
ال ـ ــراض ـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه آل ال ـق ــاق
وشـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان وص ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــح وح ـ ـ ـسـ ـ ــون
ومـ ـيـ ـتـ ـيـ ـلـ ـي ــان وهـ ـ ــاشـ ـ ــم وش ـ ــران ـ ــق
وعموم أهالي املرج والبقاع

◄ ذكرى ►
ذكرى اسبوع
تـصــادف غ ـدًا الخميس الــواقــع فيه
 2018/4/19ذكـ ــرى مـ ــرور اسـبــوع
على وفاة املرحومة الحاجة
سميرة الحاج حسني يوسف ضيا
(أم عصام)
أرملة املرحوم الحاج توفيق حسن
كعور
والــدت ـهــا :املــرحــومــة الـحــاجــة مريم
حسن حمود
أوالدها :عصام ،محمد علي ،هشام،
الشهيد حسام.
اش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا :ي ــوس ــف وامل ــرح ــوم ــان
محمد (أبوحسني) وعفيف
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا :ال ـ ـحـ ــاجـ ــة ح ـل ـي ـم ــة –
وامل ــرح ــوم ــات ال ـح ــاج ــة م ـحــاســن –
الحاجة خديجة – الحاجة
فاطمة – الحاجة زينب.
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
آي م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم ع ــن روحـهــا
الـ ـ ـط ـ ــاه ـ ــرة ف ـ ــي ح ـس ـي ـن ـي ــة روض ـ ــة
الشهيدين (الـغـبـيــري) مــن الساعة
الثالثة حتى الخامسة عصرًا.
اآلس ـفــون :آل كـعــور وحـمــود وضيا
ومـ ــاجـ ــد وعـ ـل ــي احـ ـم ــد والـ ـ ـق ـ ــادري
وعـمــوم أهــالــي مدينة صــور وبلدة
تفاحتا.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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زوجـ ـت ــه ج ـ ــان ـ ــدارك س ـع ـيــد نـجـيــب
غندور االشقر
أبناؤه املهندس شكري
املـ ـح ــام ــي ال ـ ـيـ ــاس وزوجـ ـ ـت ـ ــه سـمــر
سلهب (ممثل نقابة املحامني لدى
دوائر املنت القضائية)
بناته الدكتور تريز زوجة جان لوك
سيرلوبي
املهندس ريتا
الدكتور ماري كلير زوجة املهندس
رشيد ابو كسم وعائلتهما
شـ ـقـ ـيـ ـق ــه اوالد املـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــوم نـ ـق ــوال
وعائالتهم
ش ـق ـي ـق ـتــه ج ـم ـي ـلــة ارم ـ ـلـ ــة امل ــرح ــوم
يوسف عبيد واوالدها وعائالتهم
وان ـس ـبــاؤهــم يـنـعــون الـيـكــم بمزيد
من الحزن واالســى فقيدهم الغالي
املأسوف عليه املرحوم
يوسف ّ
عبود مارون
امل ـن ـت ـقــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
االثنني الواقع فيه  16نيسان 2018
متممًا واجباته الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة م ـ ــن ب ـ ـعـ ــد ظ ـ ـهـ ــر يـ ــوم
الـخـمـيــس  19ال ـج ــاري ف ــي كنيسة
س ـ ّـي ــدة ال ـغــابــة ال ـع ـجــائ ـبـ ّـيــة ـ ـ ـ ـ بيت
شباب.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي يـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء 18
الجاري ويــوم الخميس قبل الدفن
وب ـعــده وي ــوم الـجـمـعــة  20الـجــاري
ف ــي ص ــال ــون الـكـنـيـســة م ــن الـســاعــة
ال ـ ـحـ ــاديـ ــة عـ ـش ــرة صـ ـب ــاح ــا ل ـغــايــة
ً
مساء.
السابعة

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع
في  24نيسان 2018
ت ـج ــري وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات /
امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ــأح ــوال الـشـخـصـيــة،
اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ـ ـ ــروض ل ـ ـت ـ ـلـ ــزيـ ــم ت ــأم ــن
مطبوعات مختلفة لزوم املديرية العامة
ل ــأح ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة ،ال ـك ــائ ــن ف ــي مقر
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات  /منطقة
الحمراء  /مقابل مصرف لبنان.
الـتــأمــن املــؤقــت 3.000.000 :ل.ل( .ثالثة
ماليني ليرة لبنانية).
التأمني النهائي %10 :عشرة باملائة من
قيمة ما يرسو على امللتزم.
طريقة التلزيم :تقديم العروض بمغلف
مقفل.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـق ــا ل ـن ـص ــوص دف ـتــر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لألحوال الشخصية  /قلم املدير العام.
 13نيسان 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق
التكليف 837
إعالن
تــدعــو مؤسسة كـهــربــاء لبنان الشركات
وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـن ــى ب ـم ــوض ــوع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدادات ال ــذكـ ـي ــة ال ـ ــى الـ ـحـ ـض ــور ال ــى
مؤسسة كهرباء لبنان املبنى املــركــزي -
الطابق الحادي عشر  -مديرية التجهيز
لـلـتـقــدم بـطـلــب تـسـجـيــل ع ـلــى الئ ـحــة تم
اس ـت ـح ــداث ـه ــا م ــؤخـ ـرًا ت ـخ ـتــص ب ـتــوريــد
العدادات الذكية.
كـمــا يمكن لـهــذه ال ـشــركــات زيـ ــارة موقع
امل ــؤسـ ـس ــة اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ()edl.gov.lb
واإلطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــروط وامل ـس ـت ـن ــدات
الالزمة.
بيروت في 2018/04/16
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 824
إعالن
ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صـيــدا برئاسة
القاضي راني صادق باملعاملة التنفيذية
رقـ ــم  2016/1093ل ـب ـيــع الـ ـعـ ـق ــارات ذات

االرق ـ ـ ــام  /1559/و /1560/و/1561/
عنقون باملزاد العلني.
املنفذ :املحامي حسني صبحي قرقماز.
املنفذ عليهم :مريم بديع فرحات ورفاقها.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ح ـكــم مـحـكـمــة بــدايــة
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ت ـ ــاري ـ ــخ  2016/03/31رق ــم
الـقــرار  2016/64املتضمن ازالــة الشيوع
ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات رقـ ــم  /1559/و/1560/
و /1561/عـ ـنـ ـق ــون ،وب ـي ـع ـه ــم بـ ــاملـ ــزاد
العلني.
تـ ــاريـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ــذار 14 :و 16و17
و2017/02/28
و2017/01/21
و2017/05/03
تاريخ قرار الحجز 2017/06/21 :وتاريخ
تسجيله2017/07/07 :
تــاريــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2017/07/12 :
وتاريخ تسجيله2017/10/16 :
م ـح ـتــويــات ال ـع ـق ــار رق ــم /1559عـ ـنـ ـق ــون:
قطعة ارض بعل سليخ.
مساحته/450 :م.2
ً
حدوده :شماال :العقار رقم  – 1560شرقًا:
الـعـقــار رق ــم  – 1558جـنــوبــا :الـعـقــار رقــم
 – 1550غربًا :العقار رقم .1562
بدل التخمني/6750/ :د.أ.
بدل الطرح/6750/ :د.أ.
م ـح ـتــويــات ال ـع ـق ــار رق ــم /1560عـ ـنـ ـق ــون:
قطعة ارض بعل سليخ.
مساحته/130 :م.2
ً
حدوده :شماال :العقار رقم  – 1561شرقًا:
الـعـقــار رق ــم  – 1558جـنــوبــا :الـعـقــار رقــم
 – 1559غربًا :العقار رقم .1562
بدل التخمني/1950/ :د.أ.
بدل الطرح/1950/ :د.أ.
م ـح ـتــويــات ال ـع ـق ــار رق ــم /1561عـ ـنـ ـق ــون:
قطعة ارض بعل سليخ.
مساحته/210 :م.2
ً
حدوده :شماال :العقار رقم  – 1641شرقًا:
الـعـقــار رق ــم  – 1558جـنــوبــا :الـعـقــار رقــم
 – 1560غربًا :العقار رقم .1562
بدل التخمني/3150/ :د.أ.
بدل الطرح/3150/ :د.أ.
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار الخميس
الواقع في  2018/05/24الساعة العاشرة
صباحًا ،أمام رئيس الدائرة على الراغب
فــي الـشــراء ان ي ــودع بــاســم رئـيــس دائــرة
التنفيذ في صيدا قبل املباشرة باملزايدة
في صندوق الخزينة او في أحد املصارف
املـقـبــولــة مــن الــدولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل
الطرح أو أن يقدم كفالة مصرفية تضمن
هذا املبلغ وان يتخذ محل اقامته مختارًا
ل ــه ف ــي نـ ـط ــاق ال ـ ــدائ ـ ــرة واال اع ـت ـب ــر قـلــم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى املشتري

ايـ ـ ــداع ك ــام ــل ال ـث ـمــن والـ ــرسـ ــوم وال ــدالل ــة
خالل مهلة ثالثة أيــام من تاريخ صدور
قــرار االحــالــة واال تعاد املــزايــدة بالعشر
على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
صــادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/183
مـ ــوجـ ــه الـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــم ورث ـ ــة
املرحوم بطرس حبيب معوض ،من بلدة
ً
زغ ــرت ــا اصـ ــا وم ـج ـهــولــي م ـحــل االق ــام ــة
حاليًا.
ت ـ ــدع ـ ــوك ـ ــم ه ـ ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة الس ـ ـت ـ ــام
اسـتـحـضــار ال ــدع ــوى ومــرفـقــاتــه املــرفــوع
ضــدكــم مــن املستدعي حنا محسن حنا
معوض بوكالة املحامي صخر الهاشم،
بدعوى ازالة الشيوع املقامة على العقار
رقم  3436من منطقة اهدن العقارية.
وذلك خالل مهلة شهرين من تاريخ نشر
هذا االعالن واتخاذ مقامًا لكم يقع ضمن
نطاق
هذه املحكمة واال جاز لهذه املحكمة سندًا
ً
للمادة  15أ.م.م .تعيني ممثال خاصًا يقوم
مقامكم ويـنــوب عنكم فــي جميع اطــوار
املحاكمة وامام دوائر التنفيذ ،ريثما يتم
تعيني
املمثل القانوني او تعيني الورثة.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية االول ــى في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/2890
موجه الى املدعى عليهما :صاحب علي
ابــراه ـيــم وريـ ــاض ب ــدر الـصـمــد ،مقيمان
س ــابـ ـق ــا ف ـ ــي ب ـ ـلـ ــدة بـ ـخـ ـع ــون ال ـض ـن ـي ــة،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تدعوكما هــذه املحكمة السـتــام اشعار
ت ـب ـل ـي ــغ م ــوع ــد ال ـج ـل ـس ــة املـ ـ ـح ـ ــددة ي ــوم
الخميس الواقع
فـ ـي ــه  2018/5/31ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـت ــاس ـع ــة
صـبــاحــا ،بــالــدعــوى املـقــدمــة ضــدكـمــا من
املدعني فــرج بــدر الصمد ورفــاقــه بوكالة
املـحــامــي اســامــة ع ــام ،بـمــوضــوع ابطال
وكــالــة بـيــع فيما خــص الـعـقــاريــن رق ــم 3
و 316مـنـطـقــة بـخـعــون ال ـع ـقــاريــة ،وذل ــك
خ ـ ــال م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
النشر وثالثة ايام من تاريخ التبليغ ،واال

يعتبر كــل تبليغ لكما بــواسـطــة رئيس
القلم ولصقًا على باب املحكمة صحيحًا
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
اعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد الـحــاج
علي وعضوية القاضيني روني داكسيان
وري ـ ـش ـ ــار الـ ـسـ ـم ــرا املـ ـسـ ـت ــدع ــى ض ــده ــم
رسمية ونهاد وعني الحياة
نـ ـعـ ـي ــم زي ـ ـع ـ ــور ومـ ـحـ ـم ــد عـ ـل ــي ح ـم ــوي
وس ـع ــاد جـمـيــل ح ـم ــدان وزه ـي ــر وجـهــاد
واح ـم ــد ون ـج ــاح ورب ـ ــاح وي ـم ـنــى حسني
ال ـط ـح ـي ـلــة واحـ ـم ــد صـ ــاح ال ـص ـنــادي ـقــي
وس ـع ـي ــد وم ـح ـم ــد احـ ـم ــد ال ـص ـن ــادي ـق ــي
وعماد ومسعود ووسام وعصام وايمان
توفيق خليل الستالم نسخة عن االوراق
رقــم  2018/160املقامة من ابراهيم علي
زيـعــور بــوكــالــة املـحــامــي حسني صبحي
ق ــرق ـم ــاز ب ـم ــوض ــوع ق ـس ـمــة ل ـل ـع ـقــار رقــم
 /602/مـ ــن م ـن ـط ـقــة ع ـن ـق ــون ال ـع ـق ــاري ــة
وات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة ب ـن ـط ــاق املـحـكـمــة
والـجــواب خــال عشرين يومًا من تاريخ
ال ـن ـشــر واال ي ـتــم ابــاغ ـكــم بـقـيــة االوراق
والـ ـ ـق ـ ــرارات بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـكــم الـنـهــائــي
بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق عـلــى لــوحــة اعــانــات
املحكمة.
رئيسة القلم
سالم الغوش
تبليغ مجهول مقام
مـحـكـمــة ب ــداي ــة ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـثــال ـثــة في
ب ـع ـبــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وس ــام
املرتضى تدعو املدعى عليه غسان فارس
الضيقه لتبلغ اوراق الدعوى 2017/7743
وجلسة  2018/5/24واملقدمة من املدعي
سعيد محمود مطر والــرامـيــة الــى الغاء
اتفاقية البيع تاريخ  2015/7/3املتعلقة
بــالـقـســم  28ب ـلــوك  Aمــن ال ـع ـقــار /4585
الحدث.
ي ـجــب ح ـض ــورك الـ ــى ق ـلــم هـ ــذه املـحـكـمــة
لتبلغ االوراق خــال مهلة عشرون يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لك في
قـلــم املحكمة ولـصـقــا عـلــى ب ــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه :منير علي يزبك
املجهول محل االقامة
تـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2016/2601املتكونة بينك وبــن بخالل
 /30/ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر وات ـخ ــاذ
محل اقــامــة مختار ضمن نطاق الــدائــرة
واال ُعــد قلمها مقامًا مـخـتــارًا تتبلغون
بواسطته كل االوراق املوجهة اليكم في
املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
بتول صباغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي ايلي حنا كيرلس ملوكلته
فرجيني شارل قرم سند تمليك بدل عن
ضائع للقسم  12من العقار  429منطقة
الرميل.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
القاضي ميرنا كالب
يبلغ الــى املـحـجــوز عليها زيـنــب حسني
حجازي املجهولة املقام
ً
عـمــا بــاحـكــام امل ــادة  409أ.م.م .تعلمكم
دائــرة تنفيذ بيروت بــأن لديها في ملف
الحجز االحتياطي رقم  2017/187اشعار
تبليغ حجز احتياطي موجهًا اليكم من
طالب الحجز بنك بيبلوس ش.م.ل.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم قرار الحجز واالوراق املرفقة به
علمًا بــأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء

مهلة عشرين يوما على نشر هذا االعالن
وعلى تعليق نسخة عنه وعــن االشعار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االعـتــراض البالغة خمسة
اي ـ ـ ــام ال ـ ــى م ـت ــاب ـع ــة االجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات بـحـقـكــم
ً
اصوال.
مأمور التنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر
إعالن
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ال ـك ـس ــي هـ ـن ــري ان ـط ــون
بوكالته عــن السيدة مــريــم ســالــم الياس
بصفتها وري ـثــة ملــالـكــة الـعـقــار رق ــم 260
مــزرعــة املطحنة اث ـبــات بـيــانــات السيدة
قودات منيف الخوري
للمعترض  20يوما للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي

 448و  367و  531عاصون.
للمعترض  15يوما للمراجعة
امني السجل العقاري بالتكليف
اعالن
ألمانة السجل العقاري في الشمال
طلبت نظيرة انعام الحبال سند تمليك
بدل ضائع  1507/28بساتني طرابلس.
للمعترض  15يوما للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

اعالن
ألمانة السجل العقاري في الشمال
ط ـل ــب ك ــام ــل م ـح ـمــد خ ـض ــر دنـ ـ ــدن سـنــد
تمليك بدل ضائع  828املنية.
للمعترض  15يوما للمراجعة
امني السجل العقاري بالتكليف

◄ خرج ولم يعد ►

اعالن
ألمانة السجل العقاري في الشمال
ط ـل ــب ن ــاج ــي ال ـح ـل ــو ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن أح ــد
ورثــة الخوري انطانيوس (امطانيوس)
اب ــراه ـي ــم الـ ـخ ــوري س ـن ــدات تـمـلـيــك بــدل
ضائع  2191و  2192زيـتــون طرابلس و

غادرت العاملة االثيوبيه
Miret edemo beilemo
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 76/886588

◄ مبوب ►

استراحة
2848 sudoku
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أفقيا

 -1شخصية لبنانية عاشت في القرن الثامن عشر يعود لها الفضل في جر مياه
نبع الصفا الى قصر األمير بشير الشهابي –  -2ما ُيطلى به الجرح – ما ُيستتر به
ّ
تكلم على الله
والرجلني كالطفل –
من العدو كأكياس الرمل –  -3يمشي على اليدين ِ
بالكفر واإلهانة – سقي –  -4صات الضفدع – خان ونقض العهد – من الخضر –
 -5دولة عربية – عاصفة بحرية –  -6بلدة لبنانية بقضاء البقاع الغربي – والدي
–  -7للنفي – إحدى الواليات املتحدة األميركية –  -8حاكم والية – جزيرة يونانية
ّ
سلم السلطة الى هتلر
–  -9جمهورية ونظام سياسي قام في أملانيا ()1933-1919
–  -10كلمة تعني إستعمال دولة حق السيادة على إقليم خارج حدود أراضيها

عموديًا

 -1أديب وصحافي لبناني حائز على جائزة غونكور الفرنسية عن روايته صخرة
طانيوس –  -2رفيق الـبــارود بلغة الصيد – أحــرف متشابهة –  -3أعطى من دون
مقابل – حرف نصب – مدينة فرنسية –  -4طائر مائي شبيه باألوز – عبد وأجير –
إسم موصول –  -5من الحيوانات – من أسماء الذئب –  -6مدينة في السودان على
النيل تجاه الخرطوم – خنزير ّ
بري –  -7نزع َ الريش عن الطائر أو الشعر عن الجلد
 نقطع اإلصبع –  -8مقياس مساحة – يقاوم مبعثرة –  -9بلدة لبنانية بقضاءبنت جبيل – نظير –  -10مخرج لبناني مشهور ُيعرف بلقب صانع النجوم مطلق
فكرة نهر الفنون

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.
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مشاهير 2848

حلول الشبكة السابقة

1

 -1مغارة جعيتا –  -2وديع – كابول – ّ -3
نرد – توشيبا –  -4رهان – اردين –  -5هاجر – -6
اروبا – قماش –  -7لو – وجار – ال –  -8بصل – شمندر –  -9شيرين – وي –  -10قرد – الدوحة

عموديًا

 -1مونريال – شق –  -2غدره – روبير –  -3ايداهو – صرد –  -4رع – نابولي –  -5جاج – نا
–  -6جكوار – اش –  -7عاشر – قرميد –  -8يبيدهم –  -9ت و ب ي – الدوح –  -10اإلنكشارية

حل الشبكة 2847

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شاعر عراقي ( )1996 -1926كــردي األصــل من أســرة كبيرة فيها رجال
ّ
تشرد وبؤس .من مؤلفاته الشعرية « حوار
سياسة وشعر .عاش حياة
عبر األبعاد الثالثة «
 = 10+5+3+8+4+6+5من العمالت العربية ■  = 1+2+7مدينة سورية ■
 = 11+1+9إمارة عربية

حل الشبكة الماضية :جياني انييلي

