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◄ وفيات ►

العراق

العبادي ال يمثل أمام
البرلمان العراقي
أعلن رئيس مجلس الـنــواب العراقي،
سـلـيــم ال ـج ـب ــوري ،أم ـ ــس ،أن املـجـلــس
س ـي ـحــدد م ــوعـ ـدًا ج ــديـ ـدًا السـتـضــافــة
رئيس مجلس الــوزراء حيدر العبادي
خ ــال األس ـبــوع املـقـبــل ملناقشة مــا تم
من إصالحات بعد امتناع األخير عن
املثول أمس ،أمام البرملان.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــوري ،خ ـ ــال ج ـل ـســة
ل ـل ـبــرملــان أم ـ ــس ،أن «م ـج ـلــس ال ـن ــواب
ح ــري ــص ع ـل ــى م ـت ــاب ـع ــة اإلص ــاح ــات
الحكومية وتوقيتاتها وإطالع الشعب
ال ـعــراقــي عـلــى ذل ــك م ــن خ ــال مــراقـبــة
اإلصــاحــات كونها جــزءًا من التزامنا
وم ـســؤول ـي ـت ـنــا» ،مـضـيـفــا إن «تــأجـيــل
استضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر
ال ـع ـب ــادي كـ ــان ل ـظ ــرف ط ـ ــارئ يتعلق
ب ــه ب ـعــدمــا كـ ــان مـ ـق ــررًا حـ ـض ــوره إلــى
املجلس» .ولفت الجبوري إلى «توجيه
كتب رسمية ص ــادرة مــن املجلس إلى
رئاسة ال ــوزراء تطالب رئيس مجلس
الـ ــوزراء بتحديد التوقيتات الزمنية
لإلصالحات وما تم إنجازه وااللتزام
ب ــه» .وك ــان الـعـبــادي قــد اعـتــذر أمــس،
عن عدم حضور جلسة البرملان املقررة
الستضافته «ألس ـبــاب طــارئــة» ،فيما

أك ـ ــد مـ ـص ــدر م ـط ـلــع لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن
رئيس الحكومة غــادر مبنى البرملان
بعد «وصوله إلى البوابة الخارجية»
ب ـس ـبــب «عـ ـ ــدم اس ـت ـق ـبــالــه م ــن رئ ـيــس
مجلس النواب على الباب الرئيسي».
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أك ـ ـ ــد الـ ـعـ ـب ــادي
أن اإلص ـ ــاح ـ ــات ل ــن ت ـت ــوق ــف وي ـجــب
أن ت ـش ـم ــل ج ـم ـي ــع ج ـ ــوان ـ ــب الـ ــدولـ ــة
واملجتمع ،مـشــددًا على أنــه «ال يجوز
لـلـمـحــاصـصــة الـسـيــاسـيــة أن تتحول
إل ــى اس ـت ـح ــواذ ،وهـ ــذا ف ــي صـمـيــم ما
نقوم به من إصالحات».
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـب ــادي فـ ــي ك ـل ـم ــة خ ــال
مـ ــؤت ـ ـمـ ــر إط ـ ـ ـ ـ ــاق آلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض
الـصـنــاعـيــة وال ــزراع ـي ــة واإلسـ ـك ــان ،إن
«قـ ـ ــرارات اإلصـ ــاح أص ــاب ــت الـقــريـبــن
مني».
ول ـفــت إل ــى أن «ال ـف ـســاد عـنـصــر ه ــدام
وآفـ ــة حـقـيـقـيــة» ،مـشـيـرًا إل ــى ض ــرورة
محاربته بآليتني «األول ــى :املحاسبة
واملراقبة والتحقيق ،والثانية معالجة
إجرائية ووقائية تمنع وقوع الفساد،
وتؤدي إلى رفع كفاءة الدولة وتحسني
األداء العام».
(األخبار)

نتائج اللوتو اللبناني
20 42 28 18 13 10 6
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1334وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة 6 :ـ 42 - 28 - 18 - 13 - 10
الرقم اإلضافي20 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 1.123.884.381ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املــرتـبــة الـثــانـيــة (خـمـســة أرق ــام مــع الــرقــم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 50.844.060ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17 :شبكة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة2.990.827 :ل .ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 50.844.060ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 967 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52.579 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة: 123.760.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15.470 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1.257.350.039 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 52.519.135 :ل .ل.
نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـح ــب زيـ ــد رقـ ــم 1334
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح10836 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية: 43.814.755ل .ل.
 عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0836 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.836 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.36 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 75.000.000ل .ل.

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
الحاج عبد الكريم الزين
والد زوجة املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم
زوجته :الحاجة مريم الزين
أوالده :نزيه ،الدكتور محمد ،حسن
بـنــاتــه :نــزيـهــة زوج ــة الـسـيــد عماد
الجاموس
الحاجة غــادة زوجــة الـلــواء عباس
إبراهيم
فاتن
وفاء زوجة السيد اسماعيل الزين
غنوة
اشقاؤه :السيد عبد الرؤوف
السيد عبدالله
امل ــرح ــوم ــون :ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف ،عـبــد
األمير ،عبد املجيد.
ش ـق ـي ـق ـت ــاه :عـ ـف ــاف زوج ـ ـ ــة جـمـيــل
عساف ،فوزية زوجة محمد الزين
ووري الثرى في جبانة بلدته شقرا
ـ بنت جبيل بتاريخ 2015 / 9 / 6
يـ ـق ــام االسـ ـ ـب ـ ــوع يـ ـ ــوم ال ـس ـب ــت 12
ال ـ ـجـ ــاري ال ـس ــاع ــة ال ـخ ــام ـس ــة بـعــد
ال ـظ ـهــر ف ــي حـسـيـنـيــة ب ـل ــدة شـقــرا
(قضاء بنت جبيل).

انتقلت إلى رحمته تعالى فقيدتنا الغالية املرحومة

الحاجة أميرة حسن مقلد

زوجة السيد محمد سمير الخنسا
أوالدها :علي ،روان ،جواد وحسني
شقيقاها :سمير ،زوجته جميلة رحال
العميد الركن محمد مقلد ،زوجته الحاجة جمانة حيدر
شقيقاتها :سميرة زوجة خليل رحال
فاطمة زوجة منير رحال
آمال أرملة املرحوم سمير خليفة
نجوى زوجة حسني رحال
فاتن زوجة فؤاد دكروب
يقام الدفن في جبانة بلدة تبنني ،بنت جبيل ،بعد صالة ظهر اليوم الجمعة الواقع
فيه  11أيلول .2015
تقبل التعازي قبل الدفن في الغبيري ،بيروت في حسينية أبو مشهور الخنسا
من الساعة التاسعة صباحًا لغاية الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ،وبعد الدفن
ويوم السبت  12الجاري في منزل شقيقها العميد الركن محمد مقلد في تبنني.
ويقام الثالث عن روحها في حسينية بلدة تبنني يوم السبت  12أيلول من الساعة
الرابعة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساء.
تقبل التعازي أيام األحد واالثنني والثالثاء واألربعاء والخميس  13و 14و 15و16
و 17الجاري في الغبيري حسينية أبو مشهور الخنسا من الساعة الرابعة بعد
الظهر لغاية الساعة السادسة مساء.
اآلسـفــون :آل الخنسا ،آل مقلد ،آل حـيــدر ،آل دك ــروب ،آل رحــال ،آل خليفة وعموم
أهالي وعائالت الغبيري وتبنني وأنسباؤهم.

استراحة
2095 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 9 5

أفقيا
 -1قصر إنكليزي مقر ملوك بريطانيا منذ العام  1837وحاليًا ّ
املقر اإلداري للملك –  -2كاتب األغنية
ّ
التقدم في الحضارة أو الرفعة واملجد –  -3أحــواض املــاء – ما بني طــرف االبـهــام وطرف
– صفة
ّ
الخنصر ممتدين – للتمني –  -4أخدعه في البيع والشراء – حجر كريم يشبه الزبرجد لكنه أصفى
منه –  -5الحرف الرابع من األبجدية اإلنكليزية – ضمير منفصل – صاحب وصديق –  -6عظام
اإلنسان البالية – اشتاق ونزعت نفسه اليه –  -7مدينة فلسطينية في قطاع غزة – نوتة موسيقية
–  -8حرير باألجنبية – نهر في إنكلترا –  -9عالم وفيلسوف – السقي املخصص للنبات – -10
عائلة رئيس حكومة لبناني سابق

عموديًا

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.

 -1منطقة تجارية معروفة في بيروت –  -2من مؤلفات األديب اللبناني الراحل توفيق يوسف
عــواد – غبار أو طــن مـمــزوج بــاملــاء –  -3مــا ُيـخــاط على الـثــوب مــن شــرائــط وغيرها تزيينًا
له – نهر ينبع في أرمينيا ويــروي آذربيجان –  -4للنداء – وسيلة اتصال – عملة آسيوية
مفر منه –  -6خالف شرقيات – ّ -7
–  -5تابوت ومحمل – ال ّ
فرق املاء بكل اإلتجاهات – من
عناصر الطبيعة األساسية –  -8مقياس مساحة – أداة مجوفة ُينفخ فيها ُ
ويزمر – مرتفع
من األرض –  -9دموع او عيون –  -10مخرج سينمائي مصري راحل أخذ شهرة عاملية من
أفالمه «عودة اإلبن الضال»

أفقيا

مشاهير 2095

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
يشن – علوي – ّ -6
مد
 -1غاي لوساك –  -2وب – تر – بابل –  -3انوشكا – بوق –  -4تركي – فلو – -5
– طالب – نط –  -7جنتل –  -8لهب – برنيطة –  -9اإلستعمار –  -10القليوبية

عموديًا

ّ
 -1غواتيماال –  -2ابن رشد – هال –  -3وكن – جبال –  -4لتشي – طن – قس –  -5ورك – التبتل
–  -6اف – الرعي –  -7اب – لعب – نمو –  -8كابول – ثياب –  -9بو – ون – طري –  -10القنيطرة

حل الشبكة 2094

إعداد
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مسعود
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سياسي إنكليزي (  ) 1995-1916زعيم حزب ّ
العمال البريطاني .رئيس الوزراء ملرتني
في الفترات التالية )1970-1964( :و ()1976-1974
ّ
 = 7+11+10+11+9طيور الربيع ■  = 3+1+5+2السنور ■  = 8+4+6بلدان

حل الشبكة الماضية :يوسف السباعي

