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إعالنات

إعالنات

العالم

◄ وفيات ►
تقرير

مقتل أميركي أسود
يشعل مينيابوليس
قضية التمييز العنصري ّ
عادت ّ
ضد السود
في الواليات المتحدة إلى الواجهة ،في اليومين
الماضيين ،إثر مقتل رجل أسود اختناقًا على يد شرطي
أبيض ،األمر الذي أثار احتجاجات غاضبة وتظاهرات
جابت شوارع مدينة مينيابوليس األميركية
ش ـ ـه ـ ــدت مـ ــدي ـ ـنـ ــة م ـي ـن ـي ــاب ــول ـي ــس
ف ــي والي ـ ــة مـيـنـيـســوتــا األم ـيــرك ـيــة،
أعمال عنف واشتباكات بني مئات
األميركيني ورج ــال الـشــرطــة ،خالل
تظاهرة احتجاجًا على وفــاة رجل
مــن أص ــول أفــريـقـيــة أث ـنــاء توقيفه،
مــا أشـعــل مــوجــة غضب ضــد رجــال
الـشــرطــة .وس ــار مـئــات املتظاهرين
نـحــو مــركــز ال ــدائ ــرة الـثــالـثــة التابع
ل ـش ــرط ــة م ـي ـن ـيــابــول ـيــس ،لـلـتـنــديــد
بــوفــاة ج ــورج فـلــويــد ،ال ــذي أث ــارت
وف ــات ــه م ــوج ــة غ ـضــب ح ـيــث أظـهــر
ف ـي ــدي ــو م ـس ـ ّـج ــل ،ت ـ ـ ّـم تـ ــداولـ ــه عـلــى
وهو يستغيث
نطاق واســع ،فلويد ّ
ّ
مرددًا «ال أستطيع التنفس» ،بينما
يـ ـضـ ـغ ــط ش ـ ــرط ـ ـ ُـي أبـ ـ ـي ـ ــض ب ـق ــدم ــه
ع ـل ــى ظـ ـه ــره ُ
وع ــنـ ـق ــه فـ ــي م ـحــاولــة
لتثبيته عـلــى األرض ،مــن دون أن
يـسـتـجـيــب ل ـ ـنـ ــداءات املـ ـ ـ ـ ّ
ـارة ال ــذي ــن
ّ
ط ـل ـبــوا م ـنــه ال ـت ــوق ــف ع ــن الـضـغــط
ُ
بركبته عـلــى عـنــق فـلــويــد .ويسمع
يتوسل م ـ ّ
ّ
ـرددًا «ركبتك على
فلويد
ّ
عنقي ...ال يمكنني التنفس ...أمي...
ّأمي» ّ .ويصمت فلويد شيئًا فشيئًا
ّ
الضباط
ويتوقف عن الحراك ،فيما
ّ
تحديه قائلني« :انهض
يواصلون
واصعد في السيارة» ،فيما ال يزال
أحدهم ّ
يثبته أرضًا بركبته.
وف ـ ـ ــاة ج ـ ـ ــورج ف ـل ــوي ــد أعـ ـ ـ ــادت إل ــى
األذه ــان حــادثــة وف ــاة إيــريــك غارنر
اختناقًا في عام  2014بعد توقيفه.
حينهاّ ،
ردد غارنر ،الذي كان يبلغ
ّ
ّ
مــن الـعـمــر ّ 43عــامــا ،م ــرات ع ــدة «ال
أسـتـطـيــع ال ـت ـنــفــس» ،بـعــد اعـتـقــالــه
بـ ـط ــريـ ـق ــة ع ـن ـي ـف ــة م ـ ــن قـ ـب ــل رج ـ ــال
الشرطة لالشتباه في بيع سجائر
ب ـش ـكــل غ ـي ــر ق ــان ــون ــي ،ق ـب ــل وف ــات ــه
اختناقًا أثناء اعتقالهّ .
وأدى مقتله
إلــى قيام حركة «بــاك اليفز ماتر»
أو «حياة السود ّ
تهم».
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس شـ ـ ــرطـ ـ ــة مـ ـيـ ّـنـ ـي ــاب ــولـ ـي ــس
ميداريا أرادونــدو ،عقب على مقتل
ج ــورج ف ـلــويــد ،مــوضـحــا أن ــه أح ــال
ال ـق ـض ـيــة إل ـ ــى م ـك ـتــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات

الـ ـف ــدرال ــي لـلـتـحـقـيــق ف ـي ـه ــا ،األم ــر
ّ
يحولها إلــى قضية
الــذي يمكن أن
انـ ـتـ ـه ــاك حـ ـق ــوق فـ ــدرال ـ ـيـ ــة .ك ــذل ــك،
ّ
للحريات
أعـلــن االت ـحــاد األمـيــركــي
امل ــدن ـي ــة أن ق ـض ـيــة مـيـنـيــابــولـيــس
ت ـظ ـهــر أن ال ـش ــرط ــة ال ت ـ ــزال تـســيء
ّ
مـعــامـلــة ال ـســود املــتـهـمــن بقضايا
غـيــر خ ـط ـيــرة .وقـ ــال خـبـيــر مسائل
الشرطة في رابطة الحقوق املدنية
ّ
بــايــج فــرنــانــديــز ،إن «ه ــذا الفيديو
املأسوي ُيظهر كم أن التغيير الذي
حصل ملنع الشرطة من قتل السود
ً
يبقى ضئيال» .وأضــاف« :حتى في
أم ــاك ــن م ـثــل م ـي ـن ـيــابــول ـيــس ،حيث

أحال رئيس
الشرطة القضية
إلى مكتب
التحقيقات الفدرالي

القبض على العنق محظور عمليًا،
تستهدف الـشــرطــة ال ـســود لجرائم
ّ
ويتعرض هؤالء لعنف
غير خطيرة
غير منطقي وغير ضروري».
مــن جهته ،ص ـ ّـرح محامي الحقوق
ّ
املــدن ـيــة ب ــن ك ــروم ــب ،بـ ــأن الـشــرطــة
أوقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت فـ ـ ـل ـ ــوي ـ ــد ب ـ ـس ـ ـبـ ــب اتـ ـ ـه ـ ــام
ب ــال ـت ــزوي ــر ،وهـ ــي ت ـه ـمــة غ ــال ـب ــا مــا
تستخدم إلص ــدار صـكــوك مــن دون
رص ـيــد أو اس ـت ـخــدام أوراق نقدية
مـ ّ
ـزي ـفــة لـعـمـلـيــات الـ ـش ــراء .وق ــال إن
«ه ــذا االس ـت ـخ ــدام امل ـس ــيء وامل ـفــرط
ّ
وال ــاإنـ ـس ــان ــي ل ـل ـق ــوة ك ــل ــف ح ـيــاة
رجل كان بإمكان الشرطة احتجازه
الستجوابه من دون عنف».

ف ـ ــي األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،ت ـ ـصـ ــاعـ ــدت دع ـ ـ ــوات
العـ ـتـ ـق ــال ع ـن ــاص ــر ال ـ ــدوري ـ ــة بـتـهــم
الـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــل .وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت نـ ـيـ ـكـ ـيـ ـم ــا ل ـي ـف ــي
أرمسترونغ ،وهي محامية أميركية
من أصول أفريقية في مينابوليس:
«هذا ّ
شر خالص» ،مضيفة« :هؤالء
ّ
الضباط بحاجة إلى توجيه االتهام
إليهم وإدانتهم بالقتل» .كذلك ،لم
يـتـ ّ
ـردد املتظاهرون الغاضبون في
رشـ ــق م ــرك ــز ال ـش ــرط ــة بــال ـح ـجــارة،
ّ
اعـتـقــادًا منهم ب ــأن عـنــاصــر دوري ــة
ّ
املتورطني في وفــاة فلويد
الشرطة
ّ ّ
يعملون هناك .إل أن إدارة الشرطة
في مينيسوتا ،أعلنت أنها أقالت 4
مــن أف ــراده ــا بـعــد وف ــاة رج ــل أســود
ّ
أث ـ ـنـ ــاء ال ـق ـب ــض ع ـل ـي ــه .كـ ــذلـ ــك ،أكـ ــد
عمدة مينيابوليس جاكوب فــراي،
«إنـ ـ ـه ـ ــاء» خ ــدم ــة أربـ ـعـ ــة مـ ــن أف ـ ــراد
ال ـش ــرط ــة مـ ـت ـ ّ
ـورط ــن ف ــي الـ ـح ــادث،
ّ
مضيفًا إن «هذا هو الرد الصحيح».
لــم يكن هــذا الـحــادث الــوحـيــد الــذي
ّ
ضجت به وسائل اإلعالم األميركية،
في اليومني املاضيني ،والذي يدخل
ضمن خانة التمييز العنصري ضد
السود ،فقد وقع في وقت انتشر فيه
فيديو ُيظهر امرأة بيضاء تستدعي
ال ـش ــرط ــة ض ــد رجـ ــل أس ـ ــود ي ــراق ــب
ّ
ال ـط ـيــور ف ــي م ـت ـنــزه س ـن ـتــرال ب ــارك
ُ
فــي نـيــويــورك .وط ــردت امل ــرأة الحقًا
م ــن ع ـم ـل ـهــا ،ب ـعــدمــا أثـ ــار سـلــوكـهــا
ت ـن ــدي ـدًا واتـ ـه ــام ــات بــال ـع ـن ـصــريــة.
كـ ــذلـ ــك ،ي ــأت ــي عـ ـق ــب حـ ــادثـ ــن قـتــل
فـيـهـمــا أسـ ـ ـ ــودان ب ــأي ــدي ال ـشــرطــة.
ففي  13آذار /م ــارس ،اقتحم ثالثة
شرطيني منزل امــرأة ســوداء تدعى
بريونا تايلور في مدينة لويسفيل
فــي والي ــة كـنـتــاكــي ،وأط ـل ـقــوا الـنــار
عليها في سياق تحقيق في قضية
م ـ ـ ـخـ ـ ـ ّـدرات .وفـ ـ ــي ب ــرونـ ـس ــوي ــك فــي
ّ
والي ـ ــة ج ــورج ـي ــا ،ات ـه ـم ــت الـشــرطــة
ّ
العامة بالتغطية على قتل
والنيابة
الشاب األســود أحمد أربيري ،فيما
ك ــان ي ـمــارس ريــاضــة ال ـج ــري ،حني
ّ
أط ـلــق عـلـيــه ال ـن ــار م ـفــتــش متقاعد
كــان يعمل لحساب النيابة العامة
ّ
املـ ـح ـ ّـلـ ـي ــةُ .
وي ـع ـت ـق ــد ب ـ ـ ــأن ال ـش ــر ّط ــة
اح ـت ـج ــزت ل ـش ـهــريــن ف ـيــديــو يــوثــق
الجريمة ،يظهر فيه أحمد أربيري
( 25ع ــام ــا) يّ ـح ــاول االل ـت ـف ــاف على
ّ
بيك آب متوقف في طريقه ،غير أن
ً
رج ــا يعترضه ،فيما تسمع ثالث
طلقات نارية.
(األخبار ،أ ف ب)

إنا لله وإنا إليه راجعون
بـمــزيــد مــن األس ــى وال ـلــوعــة ننعى
إليكم الحبيب الغالي املرحوم:
الدكتور فاروق سليمان
ال ـبــروف ـســور ف ــي ال ـع ـلــوم الـنـبــاتـيــة
ورئـيــس قسم العلوم فــي الجامعة
اللبنانية  -الفرع األول.
وال ــده املــرحــوم :تــركــي بــك سليمان
حيدر.
والـ ــدتـ ــه امل ــرح ــوم ــة :ف ــائ ـق ــة سـعـيــد
باشا سليمان حيدر.
زوجته :الكاتبة والصحافية ليلى
عبد الله الحر.
ابنته :البروفسورة هنادي سليمان
زوجة البروفسور بروس أرنتسن.
اب ـنــه :املـهـنــدس واملـسـتـشــار فــراس
سليمان.
أش ـ ـقـ ــاؤه :امل ــرح ــوم ال ـع ـم ـيــد تــامــر،
األستاذ فائق والبروفسور فواق.
شقيقاته :املربية دالل حرم املرحوم
األستاذ زغلول نافذ حيدر ،السيدة
ق ـمــر ح ــرم امل ــرح ــوم ال ـس ـيــد حنظل
صبحي بك حيدر واملربية شهرزاد
زوجة الحاج أمني توفيق شاهني.
يـصـلــى عـلــى جـثـمــانــه ال ـطــاهــر في
بلدته بدنايل – قضاء بعلبك اليوم
الخميس الواقع فيه  28أيار ،2020
الساعة الثانية بعد الظهر ،ويوارى
في ثرى جبانة البلدة.
ونظرًا إلى الظروف الراهنة ،تعتذر
عائلة الفقيد عن عدم تقبل التعازي
َ
شخصيًا ،ويعلن عــن مــوعــد بديل
في وقت الحق.
وتقبل التعازي هاتفيًا على األرقام
التالية:
زوجته+961 - 3 - 234288 :
ابنه +961 - 76 - 080001 :أو
whats app +1 - 415 - 966 - 9966
ابنته+961 - 3 - 800030 :
شقيقه د .فواق+961 - 3 - 840252 :

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

لم ّ
يتردد المتظاهرون الغاضبون في رشق مركز الشرطة بالحجارة (أ ف ب)

◄ ذكرى ►
بمناسبة مرور خمس سنوات على
وفاة فقيدتنا الغالية
ّ نجاة عالم فاخوري
يـ ـتـ ـم ــن ــى زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـ ـبـ ــد ال ـح ـم ـي ــد
وأب ـنــاؤه ـمــا تــوف ـيــق ،هـ ــادي ،مــازن
وعائالتهم من محبيها وعارفيها
أن ي ــدع ــوا لـهــا ف ــي صـلــواتـهــم وأن
ّ
يحفظهم الله من كل مكروه.
رحـمــك الـلــه أيتها الفقيدة الغالية
واسعة
رحمة
ّ
ّ
وإنا لله وإنا إليه راجعون

◄ شكر على تعزية ►
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العاملني
نرفع جزيل الشكر وعميم االمتنان
ّ
وكـ ــل ال ـت ـقــديــر والـ ـع ــرف ــان ل ـك ــل من
واسانا بفقيدتنا الغالية الحاجة
رنا أحمد عجمي
وق ـ ـ ـ ـ ّـدم لـ ـن ــا الـ ـتـ ـع ــزي ــة مـ ــن األحـ ـب ــة
واألخ ـ ـ ــوة واألصـ ــدقـ ــاء بــالـحـضــور
أو عـبــر االت ـصــال أو بــاملــراسـلــة ،إذ
الشكر قليل في محضر مواساتكم،
ونـ ـ ـس ـ ــأل ال ـ ـل ـ ــه أن يـ ـجـ ـعـ ـلـ ـك ــم مــن
الـ ـص ــاب ــري ــن الـ ـش ــاك ــري ــن عـ ـن ــد كــل
ب ــاء وأن يـحـيـطـكــم بـفـيــض لطفه
وعنايته.
الحاج أحمد عجمي وعائلته

َّ ّ َ َّ َ ْ َ
اجعون
ِإنا ِللهِ و ِإنـا ِإليهِ ر ِ
آل ستيتية ،مبسوط ،محيو ،قباني
وأنسباؤهم
يتقدمون ّبجزيل الشكر والعرفان
لكل من تفضل بمواساتنا بالصالة
والدعاء والعزاء،
س ـ ــواء ع ـبــر االتـ ـص ــال ال ـهــات ـفــي أو
بالرسائل أو عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،لوفاة فقيدنا الغالي:
السفير صالح محمود ستيتية
ويـخـصــون بــالــذكــر فخامة رئيس
ّ
ّ
بنانية
الجمهورية الل
ّ
ّ
الفرنسية
الجمهورية
ومقام رئاسة
ودول ـ ـ ـ ــة رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
اللبناني
ّ
الخارجية واملغتربني
ومعالي وزير
وسعادة سفير لبنان في فرنسا
وأصـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة واملـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي
والسيادة والفضيلة
ّ
وم ـ ـن ـ ـت ـ ــدى ال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــراء وال ـ ـك ـ ــت ـ ــاب
والصحافة
ســائ ـلــن ال ـل ــه ع ــز وج ــل ان يتغمد
ال ـف ـق ـيــد ب ــواس ــع رح ـم ـتــه ويـسـكـنــه
فسيح جناته وأال يريكم مكروها
في عزيز.
حفظكم الله

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي الـبـقــاع
الغربي
طلب غسان سليم شعبان سند تمليك
بـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ب ـح ـص ــة مـ ــوكـ ــل م ــوك ـل ـ ْـي ــه
«محسن علي الجبلي» في العقار 1385
لبايا.
لالعتراض املراجعة خالل مهلة 15
يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

إعالن رقم9/206 :
ع ــن إج ـ ـ ــراء اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض مـفـتــوح
لشراء اجهزة التحكم بقبابني
الـ ـ ـه ـ ــواء الـ ـخ ــاص ــة ب ــاسـ ـت ــام وت ـس ـل ـيــم
الحبوب في اهراء مرفأ بيروت
ت ـج ــري وزارة االق ـت ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة –
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـح ـبــوب وال ـش ـم ـنــدر
الـ ـسـ ـك ــري ،ب ـ ـيـ ــروت – ري ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح،
بـنــايــة ال ـل ـعــازاريــة ب ـلــوك  ،02Aالـطــابــق
الثالث ،في الساعة الخامسة عشرة من
يــوم الخميس املــوافــق فيه 2020/6/18
اسـتــدراج عــروض مفتوح لشراء اجهزة
الـ ـتـ ـحـ ـك ــم بـ ـقـ ـب ــاب ــن ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء الـ ـخ ــاص ــة
بــاس ـتــام وتـسـلـيــم ال ـح ـبــوب ف ــي اه ــراء
م ــرف ــأ ب ـ ـيـ ــروت ،وف ــاق ــا ل ــدف ـت ــر ال ـش ــروط
الـ ـخ ــاص املـ ــوضـ ــوع لـ ـه ــذه ال ـغ ــاي ــة رق ــم
 9/206تاريخ .2020/05/18
ي ـم ـكــن االطـ ـ ــاع وال ـح ـص ــول ع ـلــى دفـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ل ــدى دائ ـ ــرة ال ــدي ــوان
في املديرية العامة للحبوب والشمندر
السكري في الطابق الثالث.
تقدم العروض باليد أو بواسطة البريد
املـ ـضـ ـم ــون عـ ـل ــى ان تـ ـص ــل الـ ـ ــى دائـ ـ ــرة
ال ــدي ــوان ف ــي املــديــريــة ال ـعــامــة للحبوب
والشمندر السكري قبل نهاية الدوام من
اليوم الذي يسبق اليوم املحدد لجلسة
االستدراج ويرفض كل عرض يصل بعد
هذا الوقت او يقدم بغير هذه الوسيلة.
وزير االقتصاد والتجارة
راوول نعمه
التكليف 506

إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي الـبـقــاع
الغربي
طلب كمال اميل نهرا سند تمليك بدل
ض ــائ ــع ب ـحـصـتــه ف ــي ال ـع ـق ــار  394عــن
زبدة.
لالعتراض املراجعة خالل مهلة 15
يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي الـبـقــاع
الغربي
ط ـلــب فـ ــرح ف ـ ــؤاد ف ــرح ــات س ـنــد تمليك
ب ــدل ضــائــع بـحـصـتــه ف ــي ال ـع ـقــار 2872
صغبني.
لالعتراض املراجعة خالل مهلة 15
يومًا
أمني السجل العقاري

ربى حسن الدغيدي

نايفه شبو

نايفه شبو

إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي الـبـقــاع
الغربي
طـلــب مـحـمــد عـلــي مــوســى سـنــد تمليك
بدل ضائع بحصة مورث موكله «حسني
محمد الخطيب» في العقار  1780لبايا.
لالعتراض املراجعة خالل مهلة 15
يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ب ــول م ـي ـشــال ش ـكــور ال ــوص ــي عن
ك ــول ــت م ـي ـش ــال شـ ـك ــور ب ـم ــوج ــب قـ ــرار
م ـح ـك ـمــة س ـن ــد م ـل ـك ـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع عــن
حصتها في العقار  1744بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب محمد نزيه حمداش ملوكله وقف
الحامدي سند تمليك بدل ضائع 1014
املنية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلـبــت م ـ ــاري ال ـي ــاس اب ــي ن ـ ــادر وكـيـلــة
ميشال فرنسيس ابي جرجس احد ورثة
فــرنـسـيــس ع ـب ــده اب ــي ج ــرج ــس ووك ـيــل
مــدالن اسعد ضاهر سندي ملكية بدل
ض ــائ ــع ع ــن حـصـتـهـمــا ف ــي ال ـع ـقــار 429
راس الحرف.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب رضــا محمد حـســان وكـيــل كريمه
خـضــر بـيـلــون سـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  B 8 /737الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت لــور غصن زيــاده وكيلة اسكندر
غ ـصــن زي ـ ــاده س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  A 4 /2312حمانا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ـبــت ربـ ــى الـ ـي ــاس سـ ـع ــاده بـصـفـتـهــا
ال ـش ـخ ـص ـي ــة وعـ ـبـ ـي ــر الـ ـ ـي ـ ــاس سـ ـع ــاده
ومنوليا ادم ــون ضــو والـيــاس سليمان
س ـعــاده عــن حصصهم وبـصـفــة الـيــاس
وكيل ريان الياس سعاده وربيع الياس
سعاده سندات ملكية بدل ضائع للعقار
 458وادي شحرور السفلي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا

استراحة
3457 sudoku

كلمات متقاطعة 3 4 5 7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

4

5

3

1

1
2

4

3

2

9
6

4
5
6

1

2

9

7

8

6

8
7

8

2

5

4

5

7

3

4

9

8
9
10

1

5

9

4

2

8
2

6

7

أفقيا

عربية –  -2نتوء في صــدر الرجل واملــرأة – مقياس زالزل وضعه
 -1شركة طيران
ّ
عالم إيطالي –  -3يقل وجوده – يشرب القهوة –  -4نافذة باألجنبية – متشابهان
ِ
–  -5ظهر وبــان – مدينة إسبانية –  -6يأتي بعدهم – صفة شـ ْـرب الكلب املــاء من
اإلناء بأطراف لسانه –  -7قصد املكان – مطر شديد – أصغر نهر في العالم –  -8من
ـازي مصطفى –  -9خاصم أشـ ّـد الخصومة
األف ــام العربية القديمة مــن إخ ــراج نـيـ ُ
– حصائر مصنوعة من أوراق النخيل تستعمل في إستخراج زيــت الزيتون في
املكابس القديمة –  -10صحيفة من اي شــيء كانت – بطاقة شخصية ّ
تعرف عن
الشخص باإلسم والجنسية والعمر والعمل

عموديًا

 -1دولة افريقية – عبودية – ّ -2
لي – جزيرة في الخليج تتبع إمارة أبو ظبي – -3
أرخبيل أميركي في أوقيانيا شهد هزيمة األسطول الياباني أمام األميركيني خالل
الحرب العاملية الثانية – فرش األرض بصفائح الحجارة –  -4سقي املــزروعــات –
ماركة سيارات –  -5يجري في العروق – أنفاس الروح –  -6مدينة إسبانية قديمة
– عائلة رئيس جمهورية الكاميرون –  -7حصن في أثينا القديمة فوق تلة صخرية
إشتهر بهياكله الرائعة – خاصته وملكه –  -8مدينة في رومانيا عاصمة مولداڤيا
قديمًا – للتعريف – طـ ّ
ـري –  -9اإلســم األول لــرســام إسباني مشهور راحــل – نعم
باألجنبية –  -10شاي باألجنبية – السفينة الحربية التي تعمل تحت املاء

أفقيا

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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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.

حلول الشبكة السابقة

 -1خان الخليلي –  -2أسيوط – باكو –  -3لب – رفات – شب –  -4دار – ين –  -5من – جداول
–  -6شيكوكو – مو –  -7عام – بيال –  -8ييتس – ّ
كفي –  -9نو – كيتا –  -10شانزيليزيه
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مشاهير 3457
1

 -1خالد مشعل –  -2اسبانيا – نا –  -3ني – كميون –  -4اور – فو –  -5لطفي – كنتكي –
 -6أنجو – سيل – ّ -7لبت – تي –  -8يا – كاميكاز –  -9لكش – وولف –  -10يوبيل  -ايجه

عموديًا

حل الشبكة 3456

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الع ــب ك ــرة ق ــدم إنـكـلـيــزي مـعـتــزل وقــائــد ن ــادي لـيـفــربــول ال ـســابــق .لــديــه
 112مباراة دولية مع منتخب إنكلترا لكرة القدم .هو حاليًا مدير فني
ألكاديمية نادي ليفربول
 = 5+3+4+1+9وتد ■  = 11+7+8+6+2نزع السالح ■  = 1+10حفر البئر

حل الشبكة الماضية :لطفي العبدلي

إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـل ــب ح ــات ــم غ ـ ـمـ ــراوي ملــوك ـل ـتــه ن ـجــوى
س ـل ـهــب س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع 279
البداوي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـلــب ح ـس ــان الـ ـب ــدوي ال ـن ـجــار ملــوكـلـتــه
مـ ـم ــدوح ــة ب ـ ـ ـ ــارودي س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع  40/555بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـ ـلـ ـب ــت امل ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــة سـ ـ ـ ــام دك ــرمـ ـنـ ـج ــي
ب ــوك ــال ـت ـه ــا عـ ــن املـ ـح ــام ــي ن ــوف ــل ع ـبــود
بـصـفـتــه وك ـي ــل سـلـيـبــا داب ـل ــه بصفتها
احد ورثة ياسمني اسعد دابله سند بدل
ضائع للعقار  488راسمسقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
INVITATION TO BID FOR THE
CONSTRUCTION, IMPLEMENTATION, AND THE POST IMPLEMENTATION OF A CENTRAL AMI SYSTEM
The Electricité du Liban (EDL), intends to have a contract with an International prospective AMI Contractor
for the work described below through
a competitive bidding process that is in
general compliance with the guidelines
of the Owner
The scope of work is to provide services
necessary for the design, engineering.
Supply installation, testing commissioning, implementation, managing,
reporting, and operating maintaining of
activities related to implementing the
Central Advanced Metering Infrastructure (AMI) System «Head End (HE),
Meter Data Management (MDM), Billing and Customer Relationship Management (CRM)» for the Main Center
and the disaster recovery.
The cost of the services will be financed either by EDL or the World
Bank. Bidding documents will be again
available for collection at EDL offices
(address shown below) during official
working hours, starting May 20,2020,
upon payment of the sum of Five hundred thousand LEBANESE POUNDS
)(500,000 LBP
ELECTRICITE DU LIBAN
TWELFTH FLOOR
22, RUE DU FLEUVE
P.O.BOX 131, BEIRUT
LEBANON
PHONE: 961-1-442720 - 442729
FAX: 961-1-583084
In order to be considered for inclusion
in the Bidding, firms should return the
documents to EDL offices at the above
mentioned address not later than the
end of official working hours (Beirut
local time) on July 24, 2020 (previously set on May 29, 2020) before 11:00
a.m at the latest, duly completed and
accompanied by the required supporting material.
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