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اعالنات

اعالن خاص
من
جريدة األخبار
تفيد «شـركة أخبار بيروت ش .م .ل»
الناشـرة لجريدة
بـان عقد التمثيـل اإلعالني الحصري
مـع شـركة «بروموفيكس» تنتهي
صالحياتـه بتاريـخ  31كانون الثاني .2015
وعليه ،وابتداء من  1شباط  2015سوف
يكون بمقدور جميع الشركات اإلعالنية والزبائن
التعامل معها مباشرة من داخل وخارج لبنان
عبر اإلتصال على الرقم:
 00961-1-759500أو عبـر البريد اإللكتروني:
ads@al-akhbar.com

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العظيم
انتقل بالوفاة إلى رحمة الله تعالى
املرحوم الحاج يوسف مصطفى معاوية
(أبو مصطفى)
أوالده :الحاج مصطفى ،صالح،
ناصر وعبد الكريم
أشقاؤه :املرحوم الحاج علي،
واملرحوم الحاج جعفر ،الحاج
عبدو ،صادق ،محمد ،حسن،
حبيب ،عادل ،محمود وصبحي
أصهرته :النائب الحاج علي عمار،
الحاج محمد دقدوق ،الحاج علي
الفوعاني
تقبل التعازي يومي االثنني
والثالثاء في بلدته حوش تل
صفية ـ ـ البقاع ،ويوم األربعاء
الواقع فيه  18شباط  2015املوافق
 28ربيع الثاني  1436هـ من الساعة
الثالثة بعد الظهر حتى الخامسة
ّ
مجمع اإلمام
والنصف عصرًا في
شمس الدين الثقافي التربوي ـ ـ
تقاطع شاتيال ـ ـ مستديرة الطيونة.
كما تقام ذكرى أسبوع الفقيد يوم
األحد الواقع فيه  2015/2/22في
تمام الساعة  11قبل الظهر في
حسينية بلدته حوش تل صفية ـ ـ
البقاع.
اآلسفون :حزب الله ،حركة أمل ،آل
معاوية وأنسباؤهم وعموم أهالي
بلدة حوش تل صفية

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات  /املصلحة املالية
اإلقليمية في محافظة النبطية ـ ـ دائرة التحصيل ،املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية ،مفرق
الراهبات ،سنتر حرب ،الطابق الثاني ،هاتف  07/768491لتبلغ البريد املذكور
تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله،
التبليغ
ً
علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
إسم املكلف
علي احمد عيسى
هدى احمد عيسى
بيار مظلوم توما
نبيل احمد عيسى
اسامة احمد عيسى
ناديا احمد عيسى
هيام احمد عيسى
علي احمد العلي
نمرة خليل فياض
توفيق عبد الحسن عليان
حسن فايز العلي
محمود محمد عطوي

رقم
املكلف
1395441
1395446
1655164
1776369
1776398
1776405
1776410
2377745
2734552
2734562
2586077
623139

إعالن بيع باملعاملة 2013/1501
محكمة تنفيذ عقود السيارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع باملزاد العلني نهار االثنني في
 2015/3/2الساعة الثانية والنصف
بعد الظهر سيارة املنفذ عليهما طارق
وغاندي محمد ابراهيم ماركة بيجو
 206موديل  2008رقم /478857/ب
تحصيال لدين طالب
الخصوصية
ً
التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل .وكيله
املحامي وسام كرم البالغ $/14130/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/3828/واملطروحة للمرة الثانية
بسعر  $/2200/أو ما يعادله بالعملة
الوطنية وإن رسوم امليكانيك قد بلغت
/1.758.000/ل.ل .فعلى الراغب بالشراء
الحضور باملوعد املحدد إلى مرآب
املدور في بيروت الكرنتينا مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي و ٪5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

1926 sudoku

أفقيا
 -1سياسي وأديــب سوري راحل لبناني األصل لعب دورًا بــارزًا في النضال الوطني من أجلاإلستقالل وتـ ّ
ـرأس حكومة بــاده عـ ّـدة مـ ّـرات –  -2أغنية للراحل الكبير وديــع الصافي – فنانة
ُ
لبنانية تعتبر من إكتشاف األخوين رحباني –  -3شهر هجري – للنداء –  -4نعم بالروسية
ّ
ّ
– منطقة في شرق فرنسا تتميز بالثروة الحرجية –  -5صفة إمــرأة ذات ثبات ووقــار وعفاف
ّ
عمودية فرعونية
– ماركة سيارات –  -6أقترب من املكان – مقعد على ظهر الخيل –  -7آثارات
– حاجز أو بحيرة مائية –  -8قادم – من أجمل الطيور على اإلطالق –  -9ضمن الشخص تجاه
الغير – نوتة موسيقية – زاوية –  -10صحافي لبناني راحل وصاحب مجلة الحوادث

عموديًا
 -1ماركة سيارات – نهر ينبع في أرمينيا التركية ويمر في آذربيجان وإيــران –  -2العمالقوالطاغية والضخم – بصق من فمه – ّ -3
دجن الحيوان – كان في غاية اللؤم – خاصتي وملكي –
 -4املنتصف أو النصف من كل شيء –  -5حصن صليبي ُيعرف بقلعة الشقيف – ماركة سيارات
ّ
للتمني – عائلة شاعر وصحافي لبناني –  -7من الحيوانات – فور أو إثنان باألجنبية –
– -6
 -8من الطيور – مدينة فرنسية – من األشجار –  -9عائلة مخرج سينمائي هندي راحل – نحفر
ّ
أحد
البئر – ضم ما في فكه األعلى منها على ما في فكه األسفل غيظًا أو حردًا –  -10ما يجده كل ٍ
من نفسه أو ما يدرك بالقوى الباطنة

أفقيا

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

ّ
 -1سهل البقاع –  -2وي – ّ
حج – صــراع –  -3رطل – يلب – مل –  -4الفرند –  -5يم – املــرء – -6
صحف – ّ
ّ
شماس –  -7ين – عب – كمال –  -8نجابههم – بد –  -9ولو – فري –  -10فريد الخازن

عموديًا

 -1سور الصني –  -2هيطل – حنجور –  -3لفيف – آلي – ّ -4
أح – رم – عبود –  -5لجني – شبه –
ّ -6لدام – هال –  -7قصب – الكم –  -8آر – سمسم – فا –  -9عام – أبرز –  -10عالء الدين

حل الشبكة 1925

شروط اللعبة

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

4
5
7
8
9
10
21
13
18
19
22
127

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 262

استراحة
كلمات متقاطعة 1 9 2 6

رقم البريد
املضمون
RT000053269LB
RT000053270LB
RT000053272LB
RT000053273LB
RT000053274LB
RT000053275LB
RT000053276LB
RT000053280LB
RT000053287LB
RT000053293LB
RT000053294LB
RT000052974LB

رقم االنذار

6

1926
7

8

9

10

11

ُ
ّ
كتبها
إشتهرـرجـمــت
.)1949صــرة تـ
( -1862مـعــا
مصرمغربية
فيمــاع
بريطانياجـتـ
لملكوعــاملــة ا
األعلى ـيــة
الممثل وروائ
كاتبة
بمراسالته مع
أمير األولى
العالمية
علىالحرب
ـازتخالل
بنحـعلي
مكة حسين
استورياس لــأدب .من
جائزة
عاملية و
شريفلغات
الــى
بحرسهل
= 11+4+9
 = 7+10+5+1أحزان ■
حسن الصوت ■
مؤلفاتها= “طائر
3+8+2+6
داخلي
= 5+7+6+7+4
والديموقراطية “
اإلسالم
الفهم
تركي ■  = 8+9+3+1مدرك وحاذق ■  = 2+11+10+2احدى القارات

حل الشبكة الماضية :جون ترافولتا

