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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بمزيد من األسى والحزن والتسليم
بقضاء الله وقدره
ت ـن ـعــى ج ـم ـع ـيــة نـ ـس ــاء ج ـب ــل عــامــل
َ
رئيستها السيدة الفاضلة والرائدة
بالعمل االجتماعي
زينب عسيران سعيدي
تـ ـغ ـ ّـم ــده ــا ال ـ ـلـ ــه تـ ـع ــال ــى ب ــرح ـم ـت ــه
وأسكنها فسيح جنانه وألهم أهلها
ومحبيها الصبر ُّ
والسلوان

تقرير

سيبحث بولتون مع الرئيس الروسي مصير معاهدة القوى النووية (أ ف ب)

بولتون في موسكو:
سائح في «عالم أكثر خطورة»!
ليست واضحة بعد كامل األهداف «الترامبية» من
التصعيد النووي المفاجئ ضد موسكو على
التوقيت االنتخابي .تصعيد سمع جون بولتون جزءًا
من الرد الروسي عليه ،أمس ،فيما سيتولى فالديمير
بوتين نقل باقي أجزاء الرد على الرسالة األميركية التي
يحملها الضيف األميركي
على وقع التصعيد األميركي وإعالن
الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب ،عــزمــه على
االنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب م ـ ــن م ـ ـعـ ــاهـ ــدة الـ ـق ــوى
ال ـن ــووي ــة امل ـتــوس ـطــة امل ـ ــدى ،تـتــوجــه
األن ـظــار إل ــى مــا ستسفر عـنــه زي ــارة
رئـيــس مجلس األم ــن الـقــومــي جــون
بولتون ملوسكو .زيــارة كانت مقررة
فــي وق ــت ســابــق لــإعــان األمـيــركــي،
على غــرار الــزيــارة الـتــي رتـبــت للقاء
رئيسي البلدين فــي قمة هلسنكي.
وه ــو م ــا اك ـت ـفــى بــول ـتــون ب ــاإلش ــارة
إليه كعنوان للزيارة ،في تغريدة له
كتب فيها إن الهدف منها «مواصلة
املناقشات الـتــي ب ــدأت فــي هلسنكي
بــن بلدينا» .لكن املــوقــف األميركي
الجديد من اتفاقية القوى النووية،
الـ ـ ـ ــذي أعـ ـ ـ ــاد إلـ ـ ــى األذه ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـح ــرب
ال ـب ــاردة إب ــان الـحـقـبــة الـســوفـيــاتـيــة،
ج ـ ـعـ ــل مـ ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة بـ ــول ـ ـتـ ــون الـ ـت ــي
ّ
ت ـس ـت ـغــرق ث ــاث ــة أي ـ ــام م ـح ــط تــرقــب
للرد الروسي الذي سيعود به الرجل
إلــى واشنطن ،خصوصًا أن اإلعــان
األم ـي ــرك ــي ت ـض ـمــن اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن
بــولـتــون سيحمل رســالــة مــن ترامب
يبلغ فيها الـجــانــب الــروســي نياته
بشأن املعاهدة.
ووص ـ ــل جـ ــون ب ــول ـت ــون ،أم ـ ــس ،إلــى
مــوسـكــو ،حـيــث الـتـقــى أم ــن مجلس
األمن الروسي نيكوالي باتروشيف.
ّ
وذك ـ ـ ــر م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن الـ ــروسـ ــي أن
الـلـقــاء ت ـنــاول قـضــايــا األم ــن الــدولــي
والتعاون بني موسكو وواشنطن في
ه ــذا امل ـجــال .وف ــي خـتــام املـحــادثــات،
اكـتـفــى الـنــاطــق بــاســم مجلس األمــن
الروسي يفغيني أنوخني ،باإلشارة
ّ
إلــى أن بــولـتــون وبــاتــروشـيــف «أك ــدا
أه ـم ـي ــة م ــواص ـل ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت عـلــى

مستوى مجلسي األمن ،وكذلك على
مستوى وزارات ومؤسسات معينة
للدولتني حــول قضايا األم ــن» .ومن
املتوقع أن يلتقي بولتون بمسؤولني
روس آخرين ،بينهم وزير الخارجية
سيرغي الفروف ،إضافة إلى الرئيس
ب ــوت ــن ،الـ ـ ــذي س ـي ـب ـحــث م ــع ال ــزائ ــر
األمـيــركــي مصير املـعــاهــدة ،وفــق ما
أعلن املتحدث باسم الكرملني.
خـ ـط ــوة تـ ــرامـ ــب امل ـف ــاج ـئ ــة ب ــات ـج ــاه
م ــوسـ ـك ــو ،ش ــابـ ـه ــت ف ـ ــي أس ـل ــوب ـه ــا

أكدت موسكو
أنها ستضطر إلى
الرد «بالمثل» على
االنسحاب األميركي

وتوقيتها مــا يقوم بــه تــرامــب تجاه
االتفاقيات الدولية الحساسة التي
ي ـن ـق ـلــب ع ـل ـي ـهــا إلعـ ـ ـ ــادة ال ـت ـف ــاوض
م ــن ج ــدي ــد ،وه ــو م ــا ظ ـهــر ف ــي أكـثــر
م ــن م ـل ــف ،ب ـي ـن ـهــا االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
اإليـ ــرانـ ــي ،خ ـصــوصــا أن الـتـصـعـيــد
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي سـ ـب ــق الـ ـقـ ـم ــة ال ـث ــان ـي ــة
املـ ــرت ـ ـق ـ ـبـ ــة ب ـ ـ ــن ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ون ـ ـظ ـ ـيـ ــره
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن .وعشية
االنتخابات التشريعية في الواليات
املتحدة ،يحاول ترامب اإليحاء برفع
ال ـس ـقــف وم ـم ــارس ــة ال ـض ـغ ــوط على

الــروس قبل لقاء بوتني ،على عكس
اللقاء األول الــذي اتسم بالودية ،ما
انعكس انتقادات واسعة ألداء البيت
األبيض تجاه الخصم الروسي .وأيًا
كــانــت أهـ ــداف الـتـصـعـيــد األم ـيــركــي،
ف ــإن مــوس ـكــو أكـ ــدت أن ـه ــا ستضطر
إلى الرد «باملثل» إذا بدأت الواليات
املتحدة تطوير صواريخ جديدة بعد
االنسحاب من املعاهدة.
ّ
وح ـ ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـكـ ــرم ـ ـلـ ــن ،أم ـ ـ ـ ــس ،م ـ ــن أن
الخطوة األميركية «ستجعل العالم
أك ـثــر خ ـط ــورة» ،واض ـعــا االنـسـحــاب
األم ـي ــرك ــي امل ــزم ــع ف ــي إط ـ ــار «األمـ ــن
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي» .وقـ ـ ـ ــال امل ـت ـح ــدث
بــاســم الكرملني ديمتري بيسكوف:
«ه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
ال تـتـخـفــى ،لـكـنـهــا سـتـبــدأ عـلـنــا في
تطوير هــذه األنـظـمــة فــي املستقبل،
ُ
وإذا طـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـو َرت هـ ـ ــذه األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ،ف ــإن
ه ـنــاك إجـ ـ ــراءات ضـ ــروريـ ــة ...إلع ــادة
التوازن في هذا املجال» .وأشــار إلى
أن لـ ـق ــاءات بــول ـتــون م ــع امل ـســؤولــن
ال ـ ـ ـ ــروس س ـت ـب ـحــث ال ـق ـض ـي ــة ،فـيـمــا
تبحث موسكو عن «تفسير مفصل»
لألسباب التي دفعت واشنطن إلى
اع ـ ـتـ ــزام االنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن املـ ـع ــاه ــدة،
نافيًا اتهامات الرئيس األميركي بأن
مــوسـكــو تنتهك امل ـعــاهــدة ،ومتهمًا
واش ـن ـط ــن بــأن ـهــا «ك ــان ــت تـقــوضـهــا
ّ
ّ
ب ـ ـ ــاط ـ ـ ــراد» .وذك ـ ـ ـ ــر املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
الرئاسة الروسية بمواقف الرئيس
ً
ال ــروس ــي ب ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص ،ق ــائ ــا:
«قال بوتني مرات عديدة إن الواليات
املتحدة تتخذ فعليًا إجــراءات تعمل
عـلــى تــآكــل شـ ــروط ه ــذه امل ـعــاهــدة»،
ف ــي إش ـ ــارة إل ــى ال ـط ــائ ــرات امل ـسـ َّـيــرة
الـ ـهـ ـج ــومـ ـي ــة واألنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة املـ ـ ـض ـ ــادة
لـ ـلـ ـص ــواري ــخ ال ـ ـق ـ ــادرة ع ـل ــى تــدم ـيــر
صــواريــخ قصيرة ومتوسطة املــدى.
وب ـح ـس ــب ال ـت ـع ـل ـيــق الـ ــروسـ ــي عـلــى
امل ــواق ــف األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــإن أي تـحــرك
أميركي باتجاه انسحاب جــدي من
املـ ـع ــاه ــدة ،ي ـح ـت ــاج إلـ ــى ف ـت ــرة سـتــة
أشـ ـه ــر ،تـ ـب ــدأ م ــن ت ـق ــدي ــم واش ـن ـطــن
إخ ـطــارًا رسميًا بنيتها االنـسـحــاب،
وهو ما أكد الجانب الروسي أنه لم
يحصل عليه بعد.
(األخبار)

ب ـمــزيــد م ــن الـتـسـلـيــم بـمـشـيـئــة الـلــه
تعالى ننعى فقيدتنا الغالية
الحاجة زينب الشيخ منير عسيران
رئيسة جمعية نساء جبل عامل
أرم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم رم ـ ـضـ ــان ي ــوس ــف
سعيدي
وال ــدت ـه ــا ال ـحــاجــة امل ــرح ــوم ــة نــزهــة
األمني
أوالدها :نبيل سعيدي
عماد سعيدي وعائلته
لينا سعيدي وابنتاها زلفا وسارة
الحلبي
أشقاؤها املرحومون :الدكتور كمال
ومحمد وعز الدين والقاضي معني
وعبد اللطيف زوجته مليس سعيد
ع ـس ـي ــران وأوالده ـ ـمـ ــا نـ ــدى ونــزهــة
وجوانا وندين عسيران
شقيقتها املرحومة أميرة
تقبل التعازي للرجال والنساء في
 Dunesفردان
يــومــي ال ـثــاثــاء واألربـ ـع ــاء  ٢٣و٢٤
الـ ـج ــاري م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة إلــى
ً
مساء.
ّالسابعة ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ال ـ ـ ــراض ـ ـ ــون بـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـلـ ــه وق ـ ـ ـ ــدره:
آل عـ ـسـ ـي ــران وال ـس ـع ـي ــدي واألم ـ ــن
والحلبي وأنسباؤهم
بمزيد من الرضى والتسليم ،ننعى
إلـيـكــم املـغـفــور لــه ب ــإذن الـلــه تعالى
فقيدنا الغالي املرحوم
عصام محمد كمال يقطني
زوجته الدكتورة أميمة عبد الكريم
الصباغ
ب ـنــاتــه :ملـيــا زوجـ ــة امل ـه ـنــدس رم ــزي
حميدان ،وزينة زوجة املهندس عمر
موسى ،ومها زوجة املحامي سعدو
أكرم قول
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :بـ ـس ــام ،املـ ــرحـ ــوم ه ـش ــام،
املرحوم همام واملرحوم حسام
تقبل الـتـعــازي فــي الـثــانــي والثالث
ل ـل ــرج ــال وال ـن ـس ــاء ي ــوم ــي ال ـثــاثــاء
واألرب ـع ــاء فــي  23و 24ال ـجــاري في
جمعية خريجي الجامعة األميركية
ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ،الـ ـ ــورديـ ـ ــة وذلـ ـ ـ ــك مــن
الـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر لغاية
الساعة السابعة مساء.
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ـ ــدره :آل
يقطني ،شاهني ،الصباغ ،حميدان،
موسى ،قول ،حاراتي وقزعون

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/462
طــالــب الـتـنـفـيــذ :غــالــب جميل فــرحــات
بوكالة املحامية رفيقة كجك.
املنفذ عليه :ورثة ديبه محسن حمزه
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـح ـك ــم الـ ـص ــادر
بـتــاريــخ  2018/5/3بــالــرقــم 2018/41
ع ــن ج ــان ــب م ـح ـك ـمــة ب ــداي ــة الـنـبـطـيــة
وامل ـت ـض ـمــن اع ـت ـبــار ال ـع ـقــار  1447من
منطقة كـفــررمــان الـعـقــاريــة غـيــر قابل
للقسمة عـيـنــا وطــرحــه للبيع بــاملــزاد
ال ـع ـل ـن ــي عـ ـل ــى اس ـ ـ ــاس سـ ـع ــر الـ ـط ــرح
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/7/17 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/9/2 :
العقار املوصوف:
 2400س ـه ـم ــا مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  1447مــن
منطقة كـفــررمــان الـعـقــاريــة عـبــارة عن
قطعة ارض بــور سليخ صخرية غير
مبنية.
مساحته 6110 :م2
الـتـخـمــن 397150 :د.أ .أو مــا يعادله
بالليرة اللبنانية بتاريخ البيع
الطرح بعد التخفيض 397150 :د.أ .أو
مــا يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ
البيع
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا :ن ـه ــار
الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه 2018/12/13
الساعة  11:00ظهرًا امام رئيس دائرة
النبطية.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـنــي ال ـع ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة اع ــاه،
ف ـع ـلــى الـ ــراغـ ــب ب ــالـ ـش ــراء ايـ ـ ـ ــداع ب ــدل
الـطــرح فــي قلم الــدائــرة بموجب شيك
م ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم الم ـ ــر رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له
ضمن نطاقها واال عـ ّـد مقامًا مختارًا
ً
ل ــه م ــا ل ــم يـكــن مـمـثــا ب ـم ـحــام ،وعليه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
لـ ـلـ ـعـ ـق ــارات املـ ـط ــروح ــة ودف ـ ـ ــع ال ـث ـمــن
والرسوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
تبليغ فقرة حكمية
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـح ـك ـم ــة جـ ــويـ ــا امل ــدن ـي ــة
برئاسة القاضي ريشار السمرا
بــالــدعــوى العقارية اســاس 2018/20
ق ــرار  5املـتـكــونــة ب ــن املــدع ـيــن مـكــرم
وواص ـ ـ ــف ب ـي ـض ــون واملـ ــدعـ ــى عـلـيـهــم
ورثـ ـ ــة ع ـب ــد م ـح ـمــد مـ ـ ــروه ورف ــاق ـه ــم،
الــى كــل مــن املــدعــى عليهم املجهولي
م ـحــل االق ــام ــة م ـنــى ول ـي ـلــى ابــراه ـيــم
مــروه وليلى محمود سيد وسيلفيا
ودارين يوسف مروه انه صدر الحكم
ب ـت ــاري ــخ  2018/2/26ق ـضــى ب ــال ــزام
ورثـ ـ ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم عـ ـب ــد م ـح ـم ــد م ـ ــروه
تـسـجـيــل ح ـصــة مــورث ـهــم ف ــي الـعـقــار
رقم  /7/جويا والبالغة  262.5سهمًا
عـلــى اس ــم ام ال ـس ـعــود م ــروة تمهيدًا
لـتـسـجـيـلـهــا ع ـلــى اسـ ــم افـ ـ ــراد الـجـهــة
املدعية وابـطــال القيد الحاصل على
الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار رق ــم /7/
مـنـطـقــة ج ــوي ــا ال ـع ـق ــاري ــة ،واع ـت ـب ــاره
غير سار بوجه الجهة املدعية والزام
ال ـج ـهــة امل ــدع ــى عـلـيـهــا بــان ـفــاذ عـقــود
ال ـب ـيــع املـنـظـمــة ملـصـلـحــة ام الـسـعــود
مـ ـ ــروه وت ـس ـج ـيــل االسـ ـه ــم الـ ـت ــي آل ــت
الـيـهــا ع ــن طــريــق االرث عـلــى اسـمـهــا
فــي الـسـجــل الـعـقــاري تمهيدًا لنقلها
على اســم افــراد الجهة املدعية انفاذًا
للوصية املنظمة ملصلحتها وتضمني
الجهة املدعى عليها النفقات كافة.
مـهـلــة االس ـت ـئ ـنــاف ث ــاث ــن ي ــوم ــا تلي
النشر.
رئيس القلم
احمد جباعي
إعالن تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ حاصبيا
ف ــي امل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم اس ــاس
2013/19
طالب التنفيذ مزيد سليم بركات

بوكالة املحامي سامر زويهد
املنفذ عليهما حورية وحسنية خليل
العطروني
ت ــدع ــو ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة امل ـن ـف ــذ عـلـيـهـمــا
ح ــوري ــة وحـسـنـيــة خـلـيــل الـعـطــرونــي
املجهولتي محل االقامة للحضور الى
قـلــم ه ــذه ال ــدائ ــرة بــالــذات او بواسطة
وك ـيــل قــانــونــي لتبلغ اوراق املعاملة
التنفيذية الــراه ـنــة اس ــاس 2013/19
خ ــال مـهـلــة عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ
ال ـن ـش ــر م ـض ــاف ــا ال ـي ـه ــا سـ ـت ــون يــومــا
مـهـلــة م ـســافــة وعـلـيـهـمــا ات ـخ ــاذ محل
اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
اعـتـبــر قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا ويـجــري
تبليغهما عليه بواسطة رئيس القلم
حتى القرار النهائي.
رئيس القلم
أسامة أبو كمر

◄ مبوب ►

مقام مختار لك ضمن نطاق املحكمة،
وف ـ ــي ح ـ ــال ت ـخ ـل ـفــك ت ـع ـت ـبــر امل ـح ـك ـمــة
قلمها مقامًا مختارًا لك ويجري بحقك
االيجاب الشرعي والقانوني.
رئيس قلم محكمة بعبدا الشرعية
السنية
الشيخ عامر طه البوتاري
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلـبــت مـنــى عـلــي الـحـسـيـنــي ملــورثـهــا
ع ـل ــي ال ـس ـي ــد ي ــوس ــف ح ـس ـي ـنــي سـنــد
ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ع ــن حـصـتــه
بالقسم  5من العقار  1346باشورة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالن
ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة ب ـع ـبــدا الـشــرعـيــة
السنية
الى مجهول املقام
عبد العزيز بندر العرب
يقتضي ح ـضــورك ال ــى ه ــذه املحكمة
الس ـت ــام اوراق اس ـت ـح ـضــار الــدعــوى
املقامة بوجهك من قبل زوجتك نجاح
امل ــوس ــى ب ـتــاريــخ  2018/5/23بـمــادة
ت ـف ــري ــق ل ـل ـغ ـي ـبــه ف ـع ـل ـيــك خ ـ ــال ف ـتــرة
خمسة عـشــر يــومــا ال ـج ــواب وتحديد

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ريــاض فــؤاد مالعب وكيل عادل
أحمد مراد ملورثته ليلى نجيب بركات
سـنــدات تمليك بــدل ضــائــع للعقارات
 3 /1730 ،1729و  4 /1731بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن

من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ناظم حليم ابي املنى وكيل اكرم
يوسف عــز الــديــن ملوكلته دالل وجيه
االع ـ ــور وري ـث ــة وج ـيــه يــوســف االع ــور
سـنــد تمليك ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 283
عيتات.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
ZERITU HANJALO WAE
مـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/560889

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ش ــادي عـبــاس زيــن الــديــن وكيل
وجـ ـي ــه م ـح ـم ــود حـ ــاطـ ــوم أح ـ ــد ورثـ ــة
محمود خــزاعــي خـطــار حــاطــوم سند
م ـل ـك ـي ــة ب ـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع لـ ـلـ ـعـ ـق ــار 1372
كفرسلوان.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

غ ـ ــادر ال ـع ــام ــل املـ ـص ــري أح ـم ــد على
عـ ـب ــد ال ـ ـحـ ــي ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ال ـن ـح ـل ــة مــن
عـنــد م ـخــدومــه ,ال ــرج ــاء مـمــن يعرف
عـ ـن ــه ش ـي ـئ ــا اإلت ـ ـ ـصـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
03/229881
غادر العمال البنغالدشيون
MAMUN HOSSAIN
HAZRAT ALI
SHAHADAT HOSSAIN
MOHAMMAD MONIR HOSSAIN
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــم ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
03/222994

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت ندى منيف بهجة وكيلة حسن
اح ـم ــد ص ـب ــرا احـ ــد ورث ـ ــة اح ـم ــد عـلــي
صبرا سند ملكية بــدل ضائع للعقار
 7 /3773الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

غادرت العاملة اإلثيوبية
TESFANESH MAMO ABAWAJI
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 03/446680

3

4

5

6

7

8

9

10

2

1

7

5

6

1
2

5

3

7

6

2

3

1

6

5

7

6

4

2

4

1

1

9

6

4

3

8

7

4

8

9

5

1

8

5

9

7

8

4

9

10

أفقيا
 -1اح ـ ــدى ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل اإلج ـت ـم ــاع ــي ع ـلــى م ــوق ــع اإلن ـت ــرن ــت –  -2عــاصـمــة
بويرتوريكو – نعام –  -3املــركــز املــالــي والـتـجــاري لباكستان – ذريـعــة –  -4حرف
أبجدي أو سيف – يترك املكان –  -5وضع خلسة – اإلسم األول لزعيم صيني راحل
– مدخل البيت –  -6للنفي – من الحيوانات –  -7صفة مرسوم يصدر عن الحكومة
ّ
صحي باألجنبية ومنطقة
– عاصمة جمهورية التشيك – ّ -8صاح التيس – محجر
معروفة في بيروت –  -9ضد توحش أو خالف جان – نوتة موسيقية – قطع صوف
الخراف –  -10فنان وممثل أميركي راحل ّ
لقب بملك الروك أند رول من دون منازع

عموديًا

ّ ّ
-2 – 1939
 -1منطقة سورية في أقصى شمال غرب سوريا تم ضمها الى تركيا عام ّ
مؤلف معجم وناشر فرنسي راحل – مهنة من يجمع النفايات –  -3املبدع في فنه واآلتي
بعجائب األمــور – نوتة موسيقية – بذر األرض –  -4شقيقة – نسبة الى رجل ثوري
يتبع نظرية فيلسوف إجتماعي أملاني –  -5ملك يهوذا حــارب عبادة األوثــان وجـ ّـدد
هيكل سليمان فعثر على كتاب تثنية األشتراع ومات جريحًا في حربه ضد الفرعون
نخاو – عكسها سقي –  -6العاصمة السابقة لجمهورية فييتنام الجنوبية – عـ ّـدد
محاسن امليت –  -7من الحبوب – مقطوع –  -8بحيرة في جزين –  -9نوع من الحيات من
مجموعة الثعابني السامة – مالك باألجنبية –  -10بئر عميقة – مدينة ليبية

أفقيا

غادر العامل البنغالدشي
SOHEL AHMED
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـ ـخ ـ ــدوم ـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
70/600583
غادر العامل البنغالدشي
ABDUL HAKIM LATE MOHAMMAD MOKSED
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـ ـخ ـ ــدوم ـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/351343
غادر العامل الباكستاني

MUHAMMAD ALI SHAHZAD MUHAMMAD

م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـ ـخ ـ ــدوم ـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
70/306100

17 35 32 20 10 9 8

2997 sudoku

كلمات متقاطعة 2 9 9 7
1

غادرت العاملة اإلثيوبية
LUBABA KEMAL MOHAMMED
مـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/983362

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

19

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 2997

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
 -1غــاي لوساك –  -2وب – تر – بابل –  -3انوشكا – بــرق –  -4تركي – فلو –  -5يشن –
علوي – ّ -6
مد – طالب – نط –  -7جنتل –  -8لهب – برنيطة –  -9اإلستعمار –  -10القليوبية

عموديًا
ّ
 -1غواتيماال –  -2ابن رشد – هال –  -3وكن – جبال –  -4لتشي – طن – قس –  -5ورك – التبتل
–  -6اف – الرعي –  -7اب – لعب – نمو –  -8كابول – ثياب –  -9بر – ون – طري –  -10القنيطرة

حل الشبكة 2996

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ً
رئـيــس األورغـ ــواي بــن االع ــوام  2010وال .2015كــان مـقــاتــا سابقًا في
منظمة تــوبــامــاروس ال ـثــوريــة الـيـســاريــة .إقـتـنــى س ـيــارة فولكسفاغن.
اشتهر بفقره وتعففه
 = 2+6+4+10+3+11سكان املناطق القطبية ■  = 8+7+1من الفاكهة ■
 = 9+5ضمير منفصل

حل الشبكة الماضية :أيمن أحمد خلف

ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  ،1659وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 35 - 32 - 20 - 10 - 9 - 8 :الرقم
اإلضافي17 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 1,067.628.411ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 60,002,010ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 26 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة2,307,770 :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:
 60,002,010ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,119 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 53,621 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 143,536,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17,942 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 1,25,133,687 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 63,236,523 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1659
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح52606 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 39,841,687 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة31 : الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لكل ورق ــة39,841,687 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2606 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.606 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.06 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 692
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة665 :
• يومية أربعة7403 :
• يومية خمسة58936 :

