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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

السعودية

«أرامكو» تخفض
أعداد موظفيها
بدأت شركة النفط السعودية
«أرامكو» بتسريح مئات
املوظفني هذا الشهر ،مع
تقليص شركات الطاقة العاملية
أعداد عامليها في مواجهة
أزمة فيروس «كورونا» ،حسب
ما كشفت وكالة «رويترز» من
ّ
معلومات عن مصادرها ،أكدت
ما كانت وكالة «بلومبيرغ»
قد نشرتها في وقت سابق.
وبحسب املعلومات ،فإن
معظم من فقدوا وظائفهم في
«أرامكو» هم من األجانب.
ّ
وقدر مصدر لـ«رويترز» أن
التسريحات شملت نحو 500
شخص ،مضيفًا إنها استندت
في معظمها إلى األداء ،وإن
خطوات مماثلة تجري في كل
عام ،مع العلم بأن عدد موظفي
«أرامكو» يتجاوز الـ  70ألفًا.
وذكر بيان لـ«أرامكو» أن
الشركة ّ
تتكيف مع بيئة أعمال
معقدة للغاية وسريعة التغير
بسبب الجائحة ،وأنها تراجع
باستمرار نفقاتها التشغيلية.
ّ
إال أن البيان تحفظ عن إيضاح
تفاصيل أي إجراء في الوقت
الحالي.
وقال الرئيس التنفيذي
للشركة أمني ناصر ،أمس،
إن «أرامكو» ستلجأ إلى
االستدانة لتوزيع أرباح على
املساهمني ،موضحًا أن
الشركة ستستخدم السيولة
والدين لسداد توزيعات أرباح
تبلغ  18,75مليار دوالر للربع
ّ
األول من العام الحالي .يأتي
ذلك بعد يوم على إتمام الشركة
صفقة استحواذ على %70
من «سابك» بشراء حصة
الصندوق السيادي السعودي
مقابل  69مليار دوالر.
وسبقت «قطر للبترول» إلى
تسريح أجانب وتقليص خطط
اإلنفاق للتأقلم مع التراجع
الحاد في الطلب على النفط
والغاز .كذلك تعتزم الكويت،
وفق ما أعلن وزير النفط ،وقف
تعيني األجانب في قطاعها
النفطي ملدة عام.
ّ
وسجلت السعودية ،أمس،
 48وفاة بفيروس «كورونا»
و 4757إصابة ،ليرتفع إجمالي
اإلصابات إلى  ،145991بينها
 1139وفاة ،و 93915حالة
تعاف.

آل ج ــدي ــد وع ـم ــوم آل م ــرق ــص وآل
األصيل وآل الحكيم ينعون ببالغ
األسى فقيدهم الغالي
غيث جديد
إبن الشهيد غسان جديد
والدته املرحومة سهيلة جدید
زوجته الدكتورة وفاء األصيل
أوالده غسان ،وائل ،خالد
أشقاؤه الدكتور فداء
ش ـق ـي ـق ــات ــه :وفـ ـ ـ ــاء زوجـ ـ ـ ــة م ـي ـشــال
مرقص ،رجاء زوجة لؤي معروف
أع ـم ــام ــه :امل ــرح ــوم فـ ـ ــؤاد ،امل ــرح ــوم
صــديــق ،امل ــرح ــوم ص ــاح ،املــرحــوم
منير ،طالل ،بسام
ع ـمــاتــه :املــرحــومــة م ـلــك ،املــرحــومــة
ص ــديـ ـق ــة ،سـ ـه ــام زوج ـ ـ ــة امل ــرح ــوم
ح ـ ـسـ ــن مـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــوف ،آس ـ ـ ـيـ ـ ــا زوج ـ ـ ــة
مـ ـحـ ـم ــود ج ـ ــدي ـ ــد ،ن ـ ـجـ ــوى زوج ـ ــة
املرحوم محمد علي عبود
خاله املرحوم عبد الله محمود
خ ـ ــاالت ـ ــه :امل ــرح ــوم ــة م ــري ــم زوجـ ــة
املرحوم عيسى الحكيم ،املرحومة
كريمة زوجــة املــرحــوم فــؤاد جديد،
امل ــرح ــوم ــة رابـ ـي ــة زوجـ ـ ــة امل ــرح ــوم
مأمون األصيل ،هند زوجة املرحوم
صالح جدید
وق ــد تــوفــي بـعــد ص ــراع طــويــل مع
املرض في املستشفى ليل األربعاء
 17حــزيــران  ،وجــرت مــراســم الدفن
ص ـب ــاح ي ــوم الـخـمـيــس ف ــي مــدافــن
الباشورة ،بيروت .ونظرًا للظروف
ال ــراه ـن ــة تـقـبــل ال ـت ـع ــازي بــواسـطــة
الـهــاتــف والــواتــس أب على األرق ــام
التالية:
زوج ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــورة وفـ ـ ـ ـ ـ ــاء
+9613262341 / +971526451260
ش ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــه :الـ ـ ـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــور ف ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
+9613723644
أبناؤه:
غسان +64211368614
وائل +96171431784
خالد +96181425918

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

(رويترز ،األناضول)
(أ ف ب)

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ـ ـ ـ ـ ــراء اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج ع ـ ـ ـ ــروض ل ـص ـي ــان ــة
وتعبئة مطافئ الحريق.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
ال ـ ــدي ـ ــوان  -ام ــان ــة الـ ـس ــر  -ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان -
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/30ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان  -طــريــق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2020/7/24
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
بيروت في  16حزيران 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 584
شراء علف مركز للخراف واملاعز
رقم املناقصةG23/2019 :
 حصلت وزارة ال ــزراع ــة عـلــى هـبــة منال ـص ـن ــدوق ال ــدول ــي لـلـتـنـمـيــة الــزراع ـيــة
(إيـفــاد) بهدف تغطية تكاليف مشروع
تنفيذ ال ــزراع ــة الــذكـيــة مـنــاخـيــا :تعزيز
ّ
التكيف
قدرات املجتمعات الريفية على
فــي لبنان (أغــريـكــال) وتـنــوي استعمال
قسم مــن هــذا التمويل مــن أجــل تغطية
تكاليف دفعات مستحقة بموجب عقد
شراء علف مركز للخراف واملعاعز.
 يمكن للعارضني املتهمني بالحصولعلى دفتر الشروط (باللغة اإلنكليزية)
إرس ــال طلبهم عبر الـبــريــد اإللكتروني
إل ـ ــى الـ ـب ــري ــد اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي لـلـمـهـنــدســة
أم ـ ــل ال ــدغ ـي ـل ــي مـ ـس ــؤول ــة ال ـ ـتـ ــوريـ ــدات:
 procurement.agrical@gmail.comعلى
أن ي ـتــم ذكـ ــر اسـ ــم ال ـش ــرك ــة وصــاحـبـهــا
ورقم التلفون في الطلب.
 يـ ـج ــب تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي م ـه ـلــةأقصاها يــوم الخميس  23تـمــوز 2020
عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  15:30ب.ظ( .ح ـس ــب
الـتــوقـيــت املـحـلــي ملــديـنــة ب ـي ــروت) على
العنوان التالي :املشروع األخضر ،بناية
بلطجي (الطابق األول) ،مقابل املديرية
الـعــامــة ألم ــن ال ــدول ــة ،ال ـج ـنــاح ،بـيــروت،
لبنان .هاتف01 853 141 :
 يتم فــض الـعــروض يــوم الخميس 23ت ـم ــوز  2020ع ـنــد ال ـســاعــة  15:45ب.ظ
(حسب التوقيت املحلي ملدينة بيروت)
ع ـلــى ال ـع ـن ــوان ال ـت ــال ــي :ب ـنــايــة بلطجي
(الـ ـط ــاب ــق األرضـ ـ ـ ـ ــي) ،م ـق ــاب ــل امل ــدي ــري ــة
الـعــامــة ألم ــن ال ــدول ــة ،ال ـج ـنــاح ،بـيــروت،
لبنان .هاتف01 853 141 :
 يـحــب إرفـ ــاق جـمـيــع ال ـع ــروض ببيانتأمني العطاء.
ً
 يمكن للعارضني قــراءة اإلعــان كامالم ــن خ ــال مــراج ـعــة امل ــوق ــع اإللـكـتــرونــي
ل ــوزارة الــزراعــةwww.agriculture.gov. :
.lb
 يجب على العارضني مراجعة املوقعاإللكتروني لـلــوزارة بشكل دائــم لقراءة
أيــة توضيحات أو تعديالت حــول هذه
املناقصة.
وزير الزراعة
عباس مرتضى
التكليف 598
بطالن زواج
ي ــوس ــف س ــرك ـي ــس ج ــوع ـي ــت – اي ـل ـي ــان
يوسف طنوس
بيروت
إعالن قضائي
إن املحكمة االبتدائية املوحدة املارونية
فــي ذوق مصبح تــدعــو الــزوجــة ايليان
ي ــوس ــف طـ ـن ــوس ،ل ـل ـح ـض ــور ال ـ ــى ه ــذه
امل ـح ـك ـمــة ،غ ــرف ــة ال ـق ــاض ــي األب مـ ــارون
ح ـ ـ ـ ـ ــرب ،ي ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ــي
 ،2020/7/2الساعة العاشرة والنصف
قبل الظهر مــن أجــل اسـتـجــوابـهــا ،وفي
ّ
ح ــال تخلفها عــن الـحـضــور ُي ـصــار الــى
إعالنها متغيبة والسير بالدعوى وفقًا

لألصول حتى صدور الحكم النهائي.
ذوق مصبح ،في 2020/6/3
املسجل
االستاذة ريتا ّ
نصار
الرئيس
األب مارون حرب
إعالن مناقصة
تـعـلــن مـسـتـشـفــى تـبـنــن الـحـكــومــي عن
إجـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة ل ـ ــزوم ش ــراء
 19 Kits for COVIDو Automated
 RNA extractionوتــرك ـيــب فـيـنـيــل في
بعض أقـســام املستشفى وش ــراء بعض
الـتـجـهـيــزات ألق ـســام الـتـمـيـيــل وتفجير
الحصى عن بعد.
آخـ ــر م ـه ـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض ال ـســاعــة
الـثــانـيــة عـشــر مــن تــاريــخ 2020/07/06
ع ـ ـلـ ــى أن ت ـ ـفـ ــض الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض بـ ـت ــاري ــخ
 2020/07/07الساعة الثانية عشرة في
مبنى املستشفى.
رئيس مجلس اإلدارة
د .محمد علي حمادي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـ ـل ــب م ـص ـط ـف ــى أح ـ ـمـ ــد حـ ـم ــو مل ــوك ـل ــه
احـســان يــوســف عبد الــرضــى سند بدل
ضائع للعقار  760قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب م ـح ـمــد ف ــري ــد ب ـن ــدر بــوكــال ـتــه عن
ف ــوزي ــة ع ـبــدال ـلــه ب ـنــدر ملــورث ـي ـهــا غــزالــه
سليمان العبد ومحمود عبدالله بندر
سند بدل ضائع للعقار  120معروب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن

من أمانة السجل العقاري في صور
طلب علي حسن علم الدين بوكالته عن
سلمى قاسم عبد الرضا ملورثها قاسم
ي ــوس ــف ع ـبــد ال ــرض ــا س ـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  796قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت جيهان محمد ابو هواش ملورثها
زي ـ ــاد م ـح ـمــود االرن ـ ـ ـ ــاؤووط س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  84/573الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب ابراهيم نمر دايخ بوكالته عن فهد
عبداللطيف دايــخ ملوكلته نهاية احمد
سليمان سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار 441
معروب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت ناهد خليل حــزبــوز شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  165املحاربية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب محمد أحـمــد قنديل ملوكله ماهر
محمد صــالــح سند بــدل ضــائــع للعقار
 338املروانية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

باسم حسن

الشمال
طلبت رشــا فــاخــوري ملورثتها خديجة
خ ـلــف سـ ـن ــدات تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع 83
و 59/180و  59/257النوري.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ــب ب ــاس ــم م ـح ـم ــود ب ــدي ــري ملــوكـلـتــه
ثريا نديم جوهري سندات بدل ضائع
للعقارين  55و 3/72مدينة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب احـمــد الـحــاق ملوكلته مــونــا عبد
الـلــه سند تمليك بــدل ضــائــع 1507/40
بساتني طرابلس.
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
طلب مايز درويش وبديعة ماضي سند
تمليك بدل ضائع  623/B 17امليناء .12
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
طلب مثال املحمد بالتفويض بتنفيذ
وك ــال ــة غ ـي ــر ق ــاب ـل ــة ل ـل ـع ــزل ع ــن نــرجــس
م ـح ـم ــد س ـل ـي ــم م ـح ـم ــد س ـل ـي ــم ال ـش ـه ـيــر
بكامل بوكالتها عن عبد املطلب سباعي
سند تمليك بدل ضائع  140/15التل.
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
طلب طــونــي جــرجــس سند تمليك بدل
ضائع  459/2التل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي

إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي

الشمال
طـلــب خــالــد اح ـمــد مــرعــب سـنــد تمليك
بدل ضائع  2412/8بساتني طرابلس.
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 ـل ــب بـ ـش ــار حـ ـم ــزة مل ــوك ـل ــه ع ـم ــر عـبــد
اللطيف حمزة سند تمليك بــدل ضائع
 743/5بساتني طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن نشر فقرة حكمية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية الثانية
ف ــي ال ـب ـق ــاع /زح ـل ــة ب ــرئ ــاس ــة الـقــاضـيــة
نوال صليبا.
املستدعى ضدها منتهى ابراهيم جحا
امل ـق ـي ـم ــة س ــاب ـق ــا فـ ــي ح ـ ــوش األم ـ ـ ـ ــراء –
زحلة – واملجهولة محل اإلقــامــة حاليًا
ل ـل ـح ـضــور ش ـخ ـص ـيــا أو ب ــواس ـط ــة مــن
ينوب عنها قانونًا الى قلم املحكمة في
زحلة لتبلغ الحكم الصادر عن املحكمة
ب ـتــاريــخ  2020/3/17ب ــرق ــم 2020/44
بـ ــاالس ـ ـتـ ــدعـ ــاء امل ـ ـقـ ــدم مـ ــن امل ـس ـت ــدع ـي ــة
نيللي فيليب داري ــدو ورفــاقـهــا بوكالة
املحامية سونيا جرجس املسجل لدينا

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
كلمات متقاطعة 3 4 7 6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Estimated
Quantity
42

Delivery Site

Unit

Akkar/Tripoli
Warehouses
Akkar
Warehouses
Tripoli
Warehouses

Person /
month
Truck

3

Truck

2

10

6
9

2

Delivery Site
DM Centers in: Hasbaya/ Hermel/
Jounieh/ Kob Elias/ Tripoli/ Beirut
Delivery Site
Akkar
warehouse,
Hermel
warehouse and
Saida warehouse
Sahel Akkar,
Zahle, Baalbak,
Saida and
Hasbaya.

5

2

6

Daily Workers
)(8hrs/day
Truck 10 Ton with
)Driver (6 months
Truck 10 Ton with
)Driver (6 months

1

8

2

9

3

10

Lot description
Various Supplies
Kitchen Supplies
Linen
PPEs

Item #
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

Items in each lot
5
13
5
2

Prefabricated Container
2
Electrical and Wash Items
v
Desludging and Water Trucking 2

Lot 5
Lot 6
Lot 7

TENDER DETAILS
The Tender details are as follows:
DDP – Beirut Delivery Duty Paid

INCOTERMS

As mentioned in the above tables

Delivery address

Friday 19 June 2020

ITB Published

All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please select “Tender” from
the menu at the top right of the page). Tenderers are advised to check the website regularly as any
changes or additional information related to this tender will be updated via the website.
Tenders must be submitted in a sealed envelope

Lebanese Red Cross Society Head Quarters,
Spears Street, Kantari, Beirut, Lebanon
Date:2020-011/012 Friday 03 July, 2020
2020-013 Friday 17 July 2020

Mailing address
Tender deadline

1

5

6

3

4

Lot description

Quantity
6

1

4
8

Item #

Lot Description
Electrical
Generator

8

1

7

Item No.
1

39 34 25 24 21 17 11

3476 sudoku

3

Invitation to bid No: 2020-011 Trucks And Daily Workers for a Duration of 1 Year
Invitation to bid No: 2020-012 for the Supply of Electrical Generator
Invitation to bid No: 2020-013 Quarantining Intervention
The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/
reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:

برقم اســاس  2018/602تــاريــخ الــورود
.2018/7/30
مضمون الحكم:
ً
أوال :بــإعــان قسمة الـعـقــار  141حوش
األم ــراء أراض ــي بــن الشركاء فــي ملكية
هذا العقار وذلك عن طريق افرازه.
ثــانـيــا :الـحـكــم بــاألخــذ بــامل ـشــروع األول
( )1املنظم من قبل الخبيرة ناتالي مراد
املعلوف.
واع ـت ـب ــار ه ــذا ال ـت ـقــريــر جـ ــزءًا ال يـتـجــزأ
م ــن ه ــذا ال ـق ــرار واع ـت ـبــار ه ــذا امل ـشــروع
اي املشروع ( )1هو الذي يرعى القسمة
الواقعة بني الشركاء في العقار رقم 141
حوش األمراء أراضي.
ثـ ــال ـ ـثـ ــا :ش ـ ـطـ ــب إش ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى عــن
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار رقـ ــم 141
حـ ــوش األمـ ـ ـ ــراء أراض ـ ـ ــي ب ــال ـت ــزام ــن مــع
انفاذ البند األول وثانيًا من هذه الفقرة
الحكمية.
رابعًا :برد ما زاد أو خالف من أسباب.
خــام ـســا :تـضـمــن امل ـس ـتــدعــن الـنـفـقــات
كافة.
وللمستدعى ضدها مهلة ثالثني يومًا
لالستئناف اعتبارًا من تاريخ التبليغ
الــذي يتم بانقضاء عشرين يــومــا على
التعليق ونشر آخر إعالن.
رئيس القلم
راغب شحاده

5

8

4

1

9

2

5

3
2

5
4

9

5

6
2

3

1

7

8

7

7

أفقيا

 -1دولة أفريقية يقسمها نهر النيل الى شطرين شرقي وغربي – شقيق –  -2عاصمة
جزر فيجي – أحدى أنواع األسماك التي تعيش في املحيط األطلسي –  -3موضع
الجنني في بطن األم – قنديل ومصباح –  -4مدينة أردنية – هيئة املالبس – وضع
ّ
الصرة – ّ -5إبن الحصان – عاصمة دولة الباهاماس –  -6كان في لونه
الدراهم في
ســواد وبـيــاض – يحل العقدة –  -7دولــة آسيوية تعني األرض النقية أو األرض
الطاهرة – للنداء –  -8حرف نصب – وزن مقداره ألف كيلو – حاجب في شركة – -9
من الحبوب –  -10عسكري ورجل سياسة فرنسي راحل

عموديًا

 -1عاصمة آسيوية –  -2للتمني – رجال دين –  -3فيلم سينمائي شهير لألخوين
رحباني – إسم موصول –  -4من األعداد – جزء من دين مستحق –  -5صفة لرجل
بليد كسالن –  -6أصل البناء – معركة جرت بني روما وهنيبعل أدت الى إنكسار
القائد القرطاجي – جواب –  -7فتى أسطوري يوناني رائع الجمال عشق صورته
املنعكسة فــي املــاء ومــات لعجزه عــن اإلمـســاك بمعشوقته فنبتت على قبره زهــرة
حملت إسمه – نريد ونروم –  -8آللىء عظام – للتفسير – شرب الكلب ما في اإلناء
من ماء بأطراف لسانه –  -9معلم تاريخي مشهور في مدينة اسطنبول التركية –
 -10سكني عظيم – عاصمة آسيوية

أفقيا

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

 -1تبولة – كمبس –  -2وا – مشروع –  -3شنغهاي – آرو –  -4يارون – د د د د –  -5بم – رجال – ال –
 -6ايم – ليما –  -7روسي – الصف –  -8مكسيكو – ّ
جوي –  -9خامد – حاريص –  -10لن – الشروال
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8
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8
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مشاهير 3476
1

 -1توشيبا – مخل –  -2بان اميركان –  -3غر – موسم –  -4الهور – سيدا –  -5انجليك –  -6مي
– اي – وحش –  -7كش – دملا – آر –  -8مراد – الجرو –  -9بوردل – صويا –  -10سعود الفيصل

عموديًا

حل الشبكة 3475

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رئـيــس وزراء عــراقــي ســابــق .عضو ب ــارز فــي حــزب الــدعــوة اإلســامـيــة .نال
درجة الدكتوراه سنة  1980من جامعة مانشستر البريطانية في الهندسة
الكهربائية
إعداد
نعوم
مسعود

 = 4+2+8+7+6+5الرائحة الزكية ■  = 10+11+3+1معدن صلب ■  = 8+9والد

حل الشبكة الماضية :مايكل الندون

جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1816وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة34 - 25 - 24 - 21 - 17 - 11 :
الرقم اإلضافي39 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 34,907,490ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2,181,718 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 34,907,490ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 661 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52,310 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 84,620,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 10565 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 784,657,080 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1816
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح32099 :
¶ الجائزة األولى 75,000,000 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة2 :قيمة37,500,000 :
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2099 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.099 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000:ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .99
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 1032
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة616 :
• يومية أربعة8494 :
• يومية خمسة33497 :

