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العالم
◄ وفيات ►

تزويد الرياض
بذخائر ذكية

ت ــواص ــل إدارة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب سـ ـعـ ـيـ ـه ــا ل ـت ــزي ــد
السعودية بأسلحة ذكية ،إذ أخطرت
َ
مجلسي الـنــواب والـ ّشـيــوخ ،األسبوع
املــاضــي ،بــأنـهــا تـخــطــط لـلـبــدء قريبًا
بـتـسـلـيــم ال ـس ـعــوديــة ذخ ــائ ــر دقـيـقــة
الـتــوجـيــه ،وذل ــك بـمــوجــب ات ـفــاق لبيع
أسلحة يعود إلى عام  .2015ويشمل
االتـ ـف ــاق امل ــذك ــور ،وف ــق م ـص ــدر في
ال ـكــون ـغــرس ،تسليم ال ـق ــوات الـجــويــة
ال ـس ـع ــودي ــة أك ـث ــر م ــن  8000قنبلة
مــوجـهــة بــالـلـيــزر ،وأك ـثــر مــن عشرة
آالف قنبلة لــأغــراض العامة ،وأكثر
مــن  5000مجموعة ذي ــل تستخدم
لتحويل القنابل العادية إلــى أسلحة
م ــوج ـه ــة ب ــال ـل ـي ــزر أو نـ ـظ ــام تـحــديــد
املواقع العاملي.
وت ـب ـل ــغ ق ـي ـمــة ال ـص ـف ـق ــة امل ـع ـل ـن ــة فــي
أي ــار امل ــاض ــي  110م ـل ـيــارات دوالر،
وتتضمن خيارات ترفع قيمتها إلى
ما يصل إلــى  350مليارًا على مدى
عشر سنوات.
(رويترز)

إبــن الفقيدة غـســان زوجـتــه سابني
شويفاتي وعائلتهما
بناتها أليسار زوجــة عــازار خوري
وعائلتهما
أمل
راغدة زوجة بسام رزق وعائلتهما
شقيقها ف ــاروق أبــو جــوده زوجته
ميليا قرطباني وعائلتهما
شقيقاتها عــائـلــة املــرحــومــة مــاري
ميشال حجل
ناديا زوجة املهندس مسعد حجل
وعائلتهما
إي ــزابـ ـي ــل زوج ـ ـ ــة أدي ـ ـ ــب أبـ ــوجـ ــوده
وعائلتهما
فوزية زوجة املرحوم يوسف شرف
وعائلتهما
ليال (مختارة بدبا) زوجة املرحوم
ميغال خوري وعائلتهما
فريال زوجة إليان ّ
شما وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدتهم
الغالية املأسوف عليها املرحومة
عفيفه جريس أبو جوده
زوج ـ ـ ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم يـ ــوسـ ــف ب ــول ــس
بوسليمان
الراقدة على رجــاء القيامة املجيدة
ص ـب ــاح يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع فيه
 14حــزيــران  2017مــزودة باألسرار
املقدسة.
ي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
ال ـس ــاع ــة ال ـخ ــام ـس ــة م ــن ب ـع ــد ظـهــر
يوم الخميس  15حزيران  2017في
كنيسة مار يوحنا املعمدان  ،املتني.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
ف ــي ص ــال ــون ال ـك ـن ـي ـســة اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ول ـغ ــاي ــة ال ـس ــاع ــة ال ـس ــاب ـع ــة م ـس ـ ً
ـاء
ويوم الجمعة  16حزيران  2017من
الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية
ً
مساء في صالون
الساعة السابعة
كنيسة مار يوحنا املعمدان  ،املتني.
ويـ ـ ــوم ال ـس ـب ــت  17حـ ــزيـ ــران 2017
فــي صــالــون كنيسة سـيــدة النجاة
 ،الزلقا اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة الثانية
بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة
ً
مساء.
ويوم الثالثاء  20حزيران  2017في
منزل صهرها عــازار خوري الكائن
في بدبا الـكــوره ابـتـ ً
ـداء من الساعة
الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة
ً
مساء.
السابعة

بـ ـم ــزي ــد مـ ــن االسـ ـ ـ ــى ن ـن ـع ــي ال ـي ـكــم
فقيدتنا الغالية
غزوه صفي الدين
زوجة علي شكر الله خاتون.
اوالده ــا :هانية زوجــة علي حركة،
ح ـســن خ ــات ــون ،ري ـ ــان زوج ـ ــة عـلــي
كمال الدين ،ندى زوجة الحاج مازن
بيضون.
اخــوتـهــا :شــريــف ،املــرحــوم محسن،
امل ــرح ــوم ح ـس ـيــب ،امل ــرح ــوم حـســن،
نسيب ،شكيب ،غسان.
اخ ــوات ـه ــا :زه ـي ــة ،امل ــرح ــوم ــة بـنــن،
نـظـمـيــة ،سـمـيـحــة ،ان ـع ــام ،شــريـفــة،
حنان.
تقبل الـتـعــازي الـيــوم الخميس 15
حـ ــزيـ ــران ف ــي ج ـم ـع ـيــة الـتـخـصــص
والتوجيه العلمي – بيروت  /قرب
أمــن الــدولــة مــن الثانية ظهرًا حتى
ً
مساء.
السادسة
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل خ ـ ــات ـ ــون ،آل صـفــي
الدين ،آل حركة ،آل كمال الدين ،آل
بيضون ،آل فواز.

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى أسبوع
الحاج محمد حبيب وهبة
ت ـص ــادف ي ــوم الـسـبــت  17حــزيــران
 2017ذكرى مرور أسبوع على وفاة
فقيدنا الغالي.
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
آي ــات مــن الــذكــر الحكيم عــن روحــه
ُ
وسيقام مجلس عزاء في
الطاهرة،
حـسـيـنـيــة ب ـلــدتــه ح ـب ــوش ال ـســاعــة
الرابعة عصرًا.
اآلسفون:
زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه :ال ـ ـحـ ــاجـ ــة يـ ـ ـس ـ ــرى ع ـلــي
حجازي.
ابنته :هبة ،زوجة طارق وهبة.
أشقاؤه :الحاج مصطفى ،الدكتور
عـ ـل ــي ،األسـ ـ ـت ـ ــاذ أحـ ـم ــد واملـ ــرحـ ــوم
الكابنت حسني.
شـقـيـقـتــه :ال ـحــاجــة حـبـيـبــة ،زوج ــة
الحاج حسني مكي.
آل وهـ ـب ــي وآل ح ـ ـجـ ــازي وعـ ـم ــوم
أهالي بلدته حبوش.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
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◄ مبوب ►
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الربوفسور عيل فواز

أخصايئ يف الدماغ و األعصاب عند األطفال
يعلن عن استقبال مرضاه
يف مبنى عيادات مستشفى الرشق األوسط
الرملة البيضاء .بريوت
يوم األربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة حتى الواحدة
 03/641729ــ 01/861679

إعـــــــالن

من البنك اللبناين العريب ش.م.ل (قيد التصفية)
إن املؤسسة الوطنية لضامن الودائع اآليلة إليها مهمة متابعة
أعامل تصفية البنك اللبناين العريب ش.م.ل تعلن عن طرحها
للبيع عن طريق املزايدة العلنية العقار رقم  /218منطقة
األرشفية العقارية.
عىل الراغبني باالشرتاك التقدم إىل مركز املؤسسة الوطنية لضامن
الودائع يف الحمراء – سنرت بيكاديليل الطابق الثالث لالطالع
واستالم دفرت الرشوط أثناء دوام العمل الرسمي وحتى نهار
األربعاء الواقع فيه  5/7/2017قبل الساعة الثانية عرشة ظهرا ً.
هاتف01/351111 :
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad shehab rana
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ــه ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف ع ـنــه شـيـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 03/482227
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMED NAZMUL ISLAM
MD ISMAIL HOSSAIN
MD KUDDUS MOLLAH
MOHAMMAD SIRAJUL ISLAM
RUBEL
مــن عند مـخــدومـهــم ،الــرجــاء ممن
يـعــرف عنهم شيئًا االتـصــال على
الرقم 03/455726
غادر العامل البنغالدشي
mohammad sohag
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ــه ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف ع ـنــه شـيـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 70/866320

