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رياضة

إعالنات

يبدو أن خروج بايل من ريال مدريد أصبح حقيقة (أ ف ب)

انطالقة «خجولة» لسوق ُاالنتقاالت

نار هادئة
الصفقات الكبرى «تطبخ» على ٍ

حسين فحص
فتح سوق االنتقاالت الشتوي أبوابه
منذ أسـبــوع .أسـمـ ٌ
ـاء عــديــدة انتقلت
م ــن أن ــدي ــة إل ــى أخـ ــرى ،ك ــان أبــرزهــا
امل ـه ــاج ــم ال ـن ــروج ــي آرل ـي ـن ــغ ب ــراوت
ّ
هــاالنــد ال ــذي ح ــط رحــالــه فــي نــادي
ب ــروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد األملـ ــانـ ــي .مع
احتدام املنافسة في أغلب الدوريات
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـخ ـم ـســة الـ ـكـ ـب ــرى ،مــن
ّ
املتوقع أن يشهد ّامليركاتو صفقات
ت ــاري ـخ ـي ــة رغ ـ ــم ق ــل ـت ـه ــا ،قـ ــد ي ـكــون
أبرزها ما يلي:

غارث بايل

ّ
سوق انتقاالت جديد ُيفتتح ،ويحتل
خــالــه الــاعــب الــويـلــزي غ ــارث بايل
عناوين الصحف .الالعب الذي جاء
إلى ملعب السانتياغو بيرنابيو عام
 2013كأغلى صفقة في تاريخ ريال

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

ميركاتو

يختلف سوق
االنتقاالت الصيفي عن
الشتوي .األخير يكون
ضعيفًا ّ
نسبيًا على اعتبار
أن الالعبين ال يكونون
متوفرين ،فالجيدون
منهم لن تتخلى عنهم
أنديتهم ،ومن يريد
المنافسة لن يرضى
بالالعبين متوسطي
المستوى .كما أن األندية
تخاف التعاقد مع العب ّ
في منتصف الموسم ،ألن
انسجامه مع المجموعة
لن يكون سريعًا
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مدريد اإلسباني ،ال يزال عاجزًا حتى
الـلـحـظــة عــن تـقــديــم مـسـتــوى يشفع
مع
لــه بالبقاء داخــل أســوار الـنــاديً .
استمرار مسلسل اإلصابات ،إضافة
إلى «الكراهية» املتبادلة بني الالعب
وامل ـ ــدرب مــن ج ـهــة ،والـجـمــاهـيــر من
ُ
جـهــة أخ ــرى( ،رف ــع بــايــل الفـتــة كتب
مدريد» األمر
عليها «ويلز ـ غولف ـ ّ
الذي اعتبرته الجماهير قلة احترام
ل ـل ـن ــادي) ،ي ـبــدو بــايــل أقـ ــرب م ــن ّ
أي
وقت مضى إلى مغادرة السانتياغو
ٍ
ب ـيــرن ــاب ـي ــو .قـ ــدم ال ـج ـن ــاح ال ــوي ـل ــزي
ً
أداء م ـمـ ّـي ـزًا ف ــي ب ــداي ــة مـسـيــرتــه في
الـعــاص ـمــة اإلس ـبــان ـيــة ،غـيــر أن ذلــك
األداء أخ ــذ يـتــراجــع تــدريـجـيــا تبعًا
لعوامل عــديــدة .تمثل العامل األول
بـمـجــيء بــايــل إل ــى ري ــال ـ رون ــال ــدو.
الـفــريــق ك ــان يـتـمـحــور حينها حــول
نجمه البرتغالي األول كريستيانو
رون ـ ــال ـ ــدو ،ف ـت ـع ـمــل امل ـن ـظ ــوم ــة عـلــى
إم ــداده بــالـفــرص الــازمــة للحصول
ع ـلــى أع ـل ــى م ـع ـ ّـدل ت ـهــدي ـفــي مـمـكــن،
ّ
األمــر الــذي حال دون تألق بايل .مع
رحيل رونالدو إلى نادي يوفنتوس
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،ت ــأمـ ـل ــت اإلدارة عـ ــودة
ج ـن ــاح ـه ــا الـ ــوي ـ ـلـ ــزي إلـ ـ ــى م ـس ـت ــواه
ّ
امل ـع ـهــود ،غـيــر أن الـسـلـبـيــات أخــذت
ّ
مـنـحــى ج ــدي ـدًا وأدت إل ــى اسـتـمــرار
غــرق بايل .مشاكل كبيرة مع مدرب
الفريق زين الدين زيدان ،وصلت إلى
ّ
حد املواجهات الكالمية العلنية عبر
وسائل اإلعــام ،انعكست سلبًا على
غرفة مالبس الفريق .حينها ،أظهر
زيــدان عدم رغبته في أن يلعب بايل
ّ
م ــع ال ـف ــري ــق ،غ ـيــر أن س ـعــر الــاعــب
«احـ ـت ــرق» ف ــي امل ـيــركــاتــو ،م ــا أوق ــف
عملية بـيـعــه .ع ــاد الــوي ـلــزي بعدها
بطلب من رئيس
إلى تشكيلة الفريق
ٍ
النادي فلورنتينو بيريز ،تزامنًا مع
ك ـثــرة إص ــاب ــات الع ـبــي ال ــري ــال ،على
أن ينظر في مستقبله في امليركاتو
الشتوي.
مـ ــع ع ـ ــودة ال ــاعـ ـب ــن مـ ــن اإلص ــاب ــة

ً
إضــافــة إلــى تأقلم الــوافــديــن الجدد،
ـادرة
يـبــدو بــايــل فـ ّـي طــريـقــه إلــى مـغـ ً
الفريق .في ظل راتبه املرتفع مقارنة
ب ـع ـمــره وع ـط ــائ ــه ،ق ــد ي ـ ــدرج بـيــريــز
ال ـ ــاع ـ ــب ف ـ ــي ص ـف ـق ــة تـ ـب ــادلـ ـي ــة مــع
مانشستر يونايتد السـتـقــدام بول
بــوغـبــا ال ــذي يـعـيــش بـ ــدوره ظــروفــا
صعبة في بريطانيا.

بول بوغبا
برز النجم الفرنسي بول بوغبا مع

يبدو ريال مدريد أكثر
األندية حظًا للحصول على
توقيع الفرنسي بول بوغبا

يــوف ـن ـتــوس كــأحــد أف ـضــل الــاعـبــن
الــواعــديــن فــي عــالــم كــرة ال ـقــدمٌ .
أداء
ث ــاب ــت ف ــي وسـ ــط امل ـ ـيـ ــدان وأهـ ـ ــداف
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة جـ ـعـ ـل ــت مـ ـ ــن ب ــوغ ـب ــا
ال ــاع ــب ال ـش ــام ــل ال ـ ــذي ي ـس ـعــى ّ
أي
ناد] في العالم الستقدامه .مع كثرة
الـ ـع ــروض ــات ا ّمل ـن ـهــالــة ع ـلــى ال ـشــاب
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،ف ــض ــل ب ــوغ ـب ــا الـ ـع ــودة
إلــى مانشستر يونايتد فــي صفقة
تــاريـخـيــة بلغت  100مـلـيــون ي ــورو.
ص ـف ـقــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ك ــان ــت بـمـثــابــة
الهدية من إدارة النادي إلــى املــدرب
ال ـســابــق ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو إلع ــادة
الفريق إلــى الطريق الصحيح ،غير
الوافد الفرنسي لم يكن على
أن أداء ّ
قــدر التطلعات فــي األول ــد تــرافــورد،
العتبارات عدة.
وذلك
ٍ
عندما كان بوغبا العبًا ليوفنتوس،
ّ
تـمــتــع بـحــريــة الـلـعــب املـطـلــق .سمح
وج ــود أرت ــورو ف ـيــدال خلفه بشغله
أغلب مساحات امللعب .مع مورينيو

ـف امل ــدرب
اخ ـت ـلــف األم ـ ــر ،إذ ل ــم ي ـك ـتـ ِ
البرتغالي بوجود االرتكاز الدفاعي
نـيـمــانـيــا مــاتـيـتــش إل ــى جــان ـبــه ،بل
ح ـب ــس ب ــوغ ـب ــا فـ ــي ال ـن ـص ــف األول
ّ
الحرية
مــن امللعب مــن دون إعطائه
ال ـ ــازم ـ ــة إلظ ـ ـهـ ــار إمـ ـك ــان ــات ــه .رح ــل
ّ
م ــوريـ ـنـ ـي ــو ب ـ ـعـ ــدهـ ــا ،وح ـ ـ ـ ــل م ـك ــان ــه
ســول ـشــايــر ف ـع ــاد بــوغ ـبــا إل ــى أدائ ــه
املـ ـعـ ـه ــود .اس ـت ـف ــاد ح ـي ـن ـهــا ال ــاع ــب
الفرنسي من االستقرار العام للفريق
ّ
وسخر حافزه إلثبات خطأ مورينيو
ف ــي خ ــدم ــة امل ـن ـظ ــوم ــة ،خ ــاص ــة بعد
ّ
الدفاعية ،فوجد
تحريره من القيود
نفسه مـجـ ّـددًا بعد أن أحـ ّـس بقيمته
وت ــأث ـي ــره ع ـلــى ال ـف ــري ــق .ف ــي املــوســم
الحالي ،تــراجــع بوغبا ،حاله كحال
أغلب الالعبني بعد أن غــاب الحافز
وظهرت عيوب سولشاير الفنية .مع
سوء تخطيط اإلدارة لعودة الفريق
إلــى ّ
منصات التتويج ،أعلن بوغبا
ق ـب ــل أش ـه ــر ق ـل ـي ـلــة رغ ـب ـت ــه ف ــي ت ــرك
ص ـفــوف ال ـن ــادي وال ـب ـحــث ع ــن تـحـ ٍّـد
ج ــدي ــد ،م ــا ج ـع ـلــه خ ـ ــارج ح ـســابــات
املدرب في املباريات القليلة املاضية،
تزامنًا مــع تعرضه إلصــابــة طفيفة.
ّ
ف ـ ــي ظـ ـ ــل ت ـ ــراج ـ ــع أداء ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي
ل ــوك ــا م ــودري ـت ــش ،وإعـ ـج ــاب زي ــدان
بــإمـكــانـيــات مــواطـنــه الـفــرنـســي منذ
فترة ،يبدو امليرينغي أقــرب األندية
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى خـ ــدمـ ــات ب ــوغ ـب ــا.
بالنظر إلى الوفرة في تشكيلة ريال
مدريد وعدم رغبة اإلدارة في البذخ
ّ
تجنبًا ملخالفة قــواعــد اللعب املالي
ّ
ال ـن ـظ ـيــف ،ق ــد يــت ـجــه ال ـفــريــق املـلـكــي
إلدراج ً أح ـ ــد الع ـب ـي ــه فـ ــي ال ـص ـف ـقــة
إض ــاف ــة إل ــى مـبـلــغ م ــال ــي ،وبـحـســب
صحيفة «ذا صــن» اإلنـكـلـيــزيــة ،فإن
الريال قد يدرج على األقل واحدًا من:
غارث بايل ،إيسكو ،لوكا مودريتش،
تــونــي كـ ــروس لـلـحـصــول ع ـلــى بــول
بوغبا.

جايدن سانشو
بـ ـع ــد قـ ـ ـ ــدوم املـ ـ ـ ـ ــدرب ال ـس ــوي ـس ــري
لوسيان فــافــر على رأس العارضة
الفنية لـنــادي بروسيا دورتموند،
ّ
ت ــوه ــج ال ـش ــاب اإلن ـك ـل ـيــزي جــايــدن
سانشو ،وأصبح الالعب األهــم في
هجوم الفريق ،مستفيدًا أيضًا من
اإلص ــاب ــات امل ـت ـكـ ّـررة للقائد مــاركــو
رويس .أداء استثنائي يقدمه العب
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي الـ ـس ــاب ــق ه ــذا
ّ
املوسم ،بعد أن تمكن من تسجيل 9
أهداف وصنع  10في  15مباراة في
الدوري األملاني .األداء الالفت جعل
ســان ـشــو مـطـلـبــا رئ ـي ـس ـيــا لـلـعــديــد
م ــن الـ ـف ــرق ،ع ـلــى رأسـ ـه ــا تشلسي
اإلنكليزي الذي يجهز عرضًا بقيمة
 120مـلـيــون ي ــورو لـضـ ّـمــه ،بحسب
اإلنكليزية .بعد تقليص
الصحافة ُ
تشيلسي
على
رضت
ف
العقوبة التي
َ
بحرمانه التعاقد مع العبني لسوقي
انتقاالت ،واالكتفاء بالحرمان من
ال ـس ــوق الـصـيـفــي امل ــاض ــي ،جـهــزت
إدارة النادي ميزانية ضخمة لدعم
املدرب الجديد فرانك المبارد ،الذي
وضـ ــع بـ ـ ــدوره ســان ـشــو ع ـلــى رأس
اه ـت ـم ــام ــات ــه ف ــي الـ ـس ــوق ال ـح ــال ــي.
كانت األمــور تتجه إلــى الحسم في
األي ــام املقبلة إلــى أن دخــل متصدر
الـ ـت ــرتـ ـي ــب الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـيـ ـف ــرب ــول ع ـلــى
الخط .في ظل األيــام الذهبية التي
يعيشها الريدز مع املـ ّـدرب األملاني
يــورغــن ك ـلــوب ،قــد يـفــضــل سانشو
تمثيل أل ــوان لـيـفــربــول عـلــى الـلــون
األزرق ،غير أن ثـبــات أداء الثالثي
الهجومي (فيرمينو -صالح-ماني)
ي ـحــول دون ضـمــان مــركــز أســاســي
لـ ـس ــانـ ـش ــو .م ـ ــع ك ـ ـثـ ــرة ال ـش ــائ ـع ــات
حول رحيل ساديو ماني إلى ريال
مــدريــد ،قد يكون سانشو املعوض
األمـثــل لــاعــب السينغالي ،غير أن
قــدوم الـشــاب اإلنكليزي قــد يتأجل
ّ
إلىّ الصيف املقبل في ظل صعوبة
تخلي كلوب عن أفضل العبيه هذا
املوسم.

َ
بمزيد من األسى ننعى إليكم وفاة
فقيدتنا الغالية
مارسيل ميشال حنينة عبد الصمد
زوجــة املرحوم عــادل سليمان عبد
الصمد
أوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــور بـ ــاسـ ــم ع ـبــد
الـصـمــد زوج ـت ــه ال ــدك ـت ــورة انــدريــا
أيدو غيريرو وعائلتهما
املهندس زياد عبد الصمد زوجته
وفاء اليسير
ابنتها اإلعالمية ندى عبد الصمد
أشـقــاؤهــا :املــرحــوم جــوزف ميشال
حـ ـنـ ـيـ ـن ــة زوجـ ـ ـت ـ ــه ه ـ ـ ـ ــدى ف ــري ـح ــة
وعائلتهما
جان ميشال حنينة زوجته كارمن
مامو وعائلتهما
أن ـ ـطـ ــوان م ـي ـش ــال ح ـن ـي ـنــة زوج ـت ــه
مارغو الحلو وعائلتهما
س ـم ـي ــر مـ ـيـ ـش ــال ح ـن ـي ـن ــة زوجـ ـت ــه
جورجيت حجار وعائلتهما
ُيصلى على جثمانها الطاهر اليوم
األربعاء  8كانون الثاني  2020في
تـمــام الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة قبل
ال ـظ ـه ــر ف ــي ك ـن ـي ـســة مـ ــار الـ ـي ــاس ،
القنطاري.
ُ
وتوارى الثرى عصر اليوم األربعاء
 8كــانــون الثاني  2020فــي بلدتها
عماطور.
ُ
تقبل التعازي قبل الصالة وبعدها
فــي صــالــون الكنيسة وبـعــد الدفن
ف ـ ــي دار ع ـ ـمـ ــاطـ ــور ب ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
ً
مساء.
الخامسة والسابعة
ويوم الجمعة في  10كانون الثاني
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ب ـعــد الـظـهــر
وح ـتــى ال ـســاب ـعــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي ن ــادي
خ ـ ّـريـ ـج ــي ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،
الحمرا.
وي ــوم األح ــد فــي  12كــانــون الثاني
ب ــن ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة وال ـثــان ـيــة
عشرة ظهرًا في دار عماطور.
ويوم االثنني في  13كانون الثاني
ب ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة وال ـخــام ـســة
م ـسـ ً
ـاء فــي مـقــر لجنة حـقــوق امل ــرأة
اللبنانية ،وطى املصيطبة ،مقابل
الـضـمــان االج ـت ـمــاعــي ،مـلــك سمير
الزهيري ،الطابق الرابع.
اآلسـفــون :آل حنينة وعبد الصمد
وأي ــدو غـيــريــرو واليسير وفريحة
ومامو والحلو والحجار.
لجنة حقوق املرأة اللبنانية
وعموم أهالي عماطور

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 1999/1032
امل ـن ـفــذ :ي ـع ـقــوب مـلـكــي ال ـس ـع ـيــدي وكـيـلــه
املحامي انطوني سـكــاف ال ــذي حــل محل
املنفذين االساسيني ورثــة املرحوم عبدو
سليم البشعالني.
املنفذ عليه :نصير ميشال بارود – املروج
قـ ــرب كـنـيـســة مـ ــار ت ـقــا بـمـلـكــه – وكـيـلــه
املحامي زياد بيطار.
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــات :ت ـ ـ ـقـ ـ ــرر الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 1999/11/2وسجل بتاريخ 1999/11/9
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :بــالـنـسـبــة لـلـمـنـفــذيــن
االس ــاسـ ـي ــن :ثـ ــاث سـ ـن ــدات ديـ ــن بقيمة
/45000/د.أ .والفوائد واللواحق
 بالنسبة للمقرر احالله :سند دين بقيمة/30000/د.أ .والفوائد واللواحق.
تاريخ محضر الوصف:
 -1ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـق ـس ــم  386/8املـ ـ ـ ــروج
 2014/6/3وسجل بتاريخ 2014/6/30
 -2ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـق ـس ــم  315/10م ــزه ــر
 2011/2/24وسجل بتاريخ 2011/3/28
املطروح:
 – 1ال ـق ـس ــم رقـ ــم  8م ــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم 386
املـ ـ ــروج يـشـتـمــل ع ـلــى م ـمــر ودار وط ـعــام
ومطبخ وغــرفـتــان وخ ــاء وحـمــام وثــاث
شــرفــات وشرفتني منها مقفلتني واحــدة
منها مفتوحة على الدار والشرفة الثانية
مـفـتــوحــة عـلــى اح ــدى الـغــرفـتــن بالكامل
مع واجهتني الومنيوم وزجــاج والشرفة
ال ـثــال ـثــة ال ــواق ـع ــة ل ـج ـهــة امل ـط ـبــخ اضـيــف
ال ـي ـهــا م ـســاحــة اضــاف ـيــة وذلـ ــك بــاملـقــارنــة
مع خريطة االفــراز والقسم مجهز بتدفئة
م ــرك ــزي ــة مـسـتـقـلــة وي ـق ــع هـ ــذا ال ـق ـســم في

الطابق الثالث واالخـيــر املــؤلــف مــن شقة
س ـك ـن ـيــة واح ـ ـ ـ ــدة والـ ـبـ ـن ــاء دون مـصـعــد
كـهــربــائــي وي ـقــع مـقــابــل مــدرســة الرهبنة
االنطونية بمحاذاة الطريق العام املؤدي
الـ ــى س ــاح ــة املـ ـ ــروج الـ ــى الـ ــزعـ ــرور لجهة
الشمال ،مساحته  144م.م.
 – 2ال ـق ـســم رق ــم  10م ــن ال ـع ـقــار رق ــم 315
م ــزه ــر ي ـش ـت ـم ــل عـ ـل ــى م ــدخ ــل وص ــال ــون
وط ـعــام ومـطـبــخ وغــرفــة غسيل واوفـيــس
وغرفة خادمة وخالء وحمام وثالث غرف
نوم احداهم ضمنها حمام وثالث شرفات
ويقع القسم فــي الطابق الثالث واالخير
الــذي يحتوي على شقة سكنية صغيرة
اخ ــرى والـبـنــاء مجهز بمصعد كهربائي
والقسم مجهز بتدفئة تمديداته معطلة
واملنجور الخارجي من االملنيوم العادي
الـفـضــي مــع مـنــوبـلــوك ويـقــع الـبـنــاء الــذي
يحتوي القسم املحجوز بعد مستودعات
ع ـبــدال ـلــه م ـق ــري صـ ـع ــودًا ل ـج ـهــة ال ـش ـمــال
والبناء معروف باسم بناية العبد.
مساحته  196م.م.
قيمة التخمني:
 -1بــالـنـسـبــة لـلـقـســم رق ــم  386/8امل ــروج
/144000/د.أ.
 -2بالنسبة للقسم رق ــم  315/10مزهر
/176400/د.أ
قيمة الطرح:
 -1بــالـنـسـبــة لـلـقـســم رق ــم  386/8امل ــروج
/86400/د.أ.
 -2بالنسبة للقسم رق ــم  315/10مزهر
/100548/د.أ بعد التخفيض
املزايدة:
ستجري املزايدة يوم االربعاء الواقع فيه
 2020/2/5عـنــد الـســاعــة ال ـحــاديــة عشرة

مــن قبل الظهر امــام حـضــرة رئـيــس دائــرة
تنفيذ املــن فــي قــاعــة املحكمة فــي جديدة
امل ــن ،فعلى راغ ــب ال ـشــراء وقـبــل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة ان ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ املنت لدى صندوق الخزينة او احد
امل ـصــارف املقبولة قيمة الـطــرح او تقديم
كفالة مصرفية معادلة واتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق دائرة تنفيذ املنت اذا لم يكن له
مقام فيه واال اعتبر قلمها مقاما مختارًا
لــه وع ـلــى املـشـتــري خ ــال ثــاثــة اي ــام تلي
ً
االحــالــة ايــداع كامل الثمن واال يعد ناكال
وتـعــاد املــزايــدة حكمًا بــزيــادة العشر واذا
لم يتقدم احد للشراء وجبت اعادة املزايدة
ف ـ ــورًا ع ـلــى ع ـهــدتــه فـيـضـمــن ال ـن ـقــص وال
يستفيد من الــزيــادة وعليه خــال عشرين
يــومــا تسديد كــامــل الثمن ويـتــوجــب على
الشاري رسم الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
يـنـفــذ ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي ل ـل ـت ـجــارة ش.م.ل.
باملعاملة  2013/497بــوجــه شــربــل أميل
ً
معربس عقد قرض وسند دين تحصيال
ملبلغ  /20684803/ليرة لبنانية اضافة
ال ــى الـفــوائــد وال ــرس ــوم ،وي ـجــري التنفيذ
على القسم  6/1365زوق مصبح مساحته
 173م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
شقة مؤلفة من مدخل وممر وثالث غرف
ودار وط ـع ــام ومـطـبــخ وح ـمــامــن وغــرفــة
خدم وشرفات.
وبالكشف تبني ان الواقع مطابق لالفادة
العقارية وان املواصفات هي على الشكل

استراحة
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أفقيا

 -1إعالمي لبناني –  -2من األزهار – ّ
يفك املسألة أو العقدة –  -3صاح التيس عند
الهياج – أسرة قياصرة روسيا –  -4خليج صغير – من األمراض وأول مرض ينتصر
عليه البشر–  -5أنثى الحمار – من أسماء الفوالذ –  -6عتابهما – إلهي وخالقي –
 -7يجيب على السؤال – تغور في مياه البحر وترسب في القعر –  -8إعياء وكلل
– أزور وأقصد األماكن ّ
املقدسة – نعم باألجنبية –  -9ضارب السيف أو الذي يقطع
رؤوس املحكوم عليهم باإلعدام – ماركة سيارات –  -10غرفة في املستشفى تساهم
في تنشيط أجهزة الجسم الحيوية بعد عملية جراحية – عملة آسيوية

موضع في فلسطني قرب الناصرة إنتصر فيه بيبرس قائد السلطان قطز على
-1
ِ
ّ
املغولي –  -2عاصمة موزامبيق – من إنتاج النحل –  -3أصل البناء –
جيش هوالكو
دولة أفريقية – ّ -4
هدم وأهلك – مجرى املاء ّ
املتسع – حرف نصب ّ–  -5أهواء النفس
ً
ّ
البشرية – أسلحة نارية من العيار الثقيل –  -6طــرب صوته وغنى غناء حسنًا –
للنداء –  -7بمعنى نعم – تطحن الحب والقمح – ّ -8
طيار أميركي راحل ّأول من قطع
املسافة بني نيويورك وباريس بالطائرة دون توقف عام  -9 – 1927من األشجار –
عائلة مغنية وعارضة أزياء فرنسية سابقة كانت سيدة فرنسا األولى –  -10شعب
سامي إستوطن لبنان وامتزج بشعوب ما قبل التاريخ

أفقيا

شروط اللعبة
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مشاهير 3348

حلول الشبكة السابقة

الهيام –  -5انا – يم – لط
لويس –  -3سيد درويش –  -4نفي –
 -1غينيا
ّ
بيساو –  -2راسب – ّ
–  -6ان – ّ
سرًا – شغب –  -7يتأمل – را –  -8غربال – بندر – ّ -9ريان – ُحقة –  -10باب الحارة

حل الشبكة 3347

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.

1

ريا –  -3نادين – يباب – ّ -4
 -1سن – الغرب –  -2يريفان – ّ
يسد – استانا –  -5ابرا – رأل –
 -6وليام – ّ
شح –  -7يليهم – لب –  -8سوشي – نحر –  -9اي – الغردقة –  -10وسيم طبارة

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

5

9

عموديًا
إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

8

1

6

َ
ببالغ األسى تنعى
ل ـج ـن ــة ح ـ ـقـ ــوق املـ ـ ـ ـ ــرأة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
ف ـق ـيــدت ـهــا ال ـغ ــال ـي ــة ع ـض ــو الـهـيـئــة
التنفيذية املناضلة
مارسيل حنينة عبد الصمد
ُ
سـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــوارى ال ـ ـ ـثـ ـ ــرى ع ـ ـصـ ــر ال ـ ـيـ ــوم
األربـ ـع ــاء  ٢٠٢٠ - ١ - ٨ف ــي بـلــدة
عماطور .
ت ـت ـق ـب ــل الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ــوم
اإلث ـ ـنـ ــن  ١٣كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي بــن
الـســاعــة الـثــالـثــة والـخــامـســة مساء
ف ــي م ــرك ــزه ــا ف ــي بـ ـي ــروت  -وطــى
امل ـ ـص ـ ـي ـ ـط ـ ـبـ ــة مـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ال ـ ـض ـ ـمـ ــان
االجتماعي
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون لـ ـجـ ـن ــة حـ ـ ـق ـ ــوق املـ ـ ـ ــرأة
اللبنانية

ال ـت ــال ــي :بـ ــاط امل ــدخ ــل والـ ـ ــدار وال ـس ـفــرة
وشــرفــة ال ــدار كـســر صـخــر أم ــا الحمامني
فـمــن الـسـيــرامـيــك وال ـب ــورس ــان واملـطـبــخ
مــوزاي ـيــك وامل ـج ـلــى سـتــانـلــس وال ـخــزائــن
الــومـنـيــوم أخـضــر وامل ـمــر وغــرفـتــي الـنــوم
موكيت وغــرفــة نــوم بــاط مــوزايـيــك وفي
غــرفـتــن خــزانــة حــائــط االبـ ــواب الداخلية
خ ـش ــب م ـع ــاك ــس وأك ـ ـ ــوردي ـ ـ ــون امل ـن ـج ــور
الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي خـ ـ ـش ـ ــب وزجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج وبـ ـع ــض
الشبابيك الومنيوم ويوجد اربع شرفات
للمنزل ويقع في الطابق الثاني من البناء
املـجـهــز بمصعد كـهــربــائــي والـبـنــاء قديم
العهد والشقة مأهولة من ميشال عواد.
تــاريــخ قــرار الحجز  2013/1/14وتاريخ
تسجيله 2013/1/21
اشــارة تأمني لصالح بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .بقيمة /165000000/ليرة لبنانية.
بــدل تخمني القسم  6/1365زوق مصبح
 /190300/دوالر أم ـيــركــي وب ــدل طــرحــه
 /114180/دوالر أميركي.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2020/1/28الـســاعــة الـحــاديــة عـشــر قبل
الظهر في قاعة محكمة كـســروان للراغب
بــال ـشــراء دف ــع ب ــدل ال ـطــرح بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم المر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ كسروان او تقديم كفالة وافية من
احد املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـل ــى ق ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة لـلـقـســم
موضوع املزايدة.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
ناديا صليبي
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عالم لغوي وفقيه وراوي ــة شهير مــن علماء الـقــرن الــرابــع الهجري .نشأ فــي بغداد
وتلقى العلم عن علمائها .أخذ عن أبيه الذي ُي ّ
عد من كبار علماء الكوفة في زمانه
 = 7+1+3+2+5+4أطراف األصابع ■  = 11+9+10+8مخترع حروف العميان ■ 5+6
= للتعريف
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