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إعالنات
◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
"صدق الله العظيم"
إنتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة مريم كركال
(أم عصام)
أرم ـل ــة امل ــرح ــوم ع ـلــي قــاســم أحـمــد
قاسم
أوالده ـ ــا :األس ـت ــاذ عـصــام صاحب
م ـص ــان ــع بـ ـن ــدا بـ ــاسـ ــت ،االسـ ـت ــاذ
مـ ـحـ ـم ــد ،ت ــوفـ ـي ــق ،أح ـ ـمـ ــد ،رفـ ـع ــت،
امل ـه ـن ــدس زهـ ـي ــر ،ح ــات ــم ،امل ــرح ــوم
أديب
ب ـنــات ـهــا :ع ـط ــاف زوجـ ــة ع ـلــي ديــب
ال ــدي ــران ــي ،فــاط ـمــة زوج ـ ــة عــدنــان
الحاوي ،إلطاف
شقيقها :املحامي أحمد كركال
وسيصلى على جثمانها الطاهر
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  11م ـ ــن ق ـبــل
ظـ ـه ــر يـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء امل ـ ــواف ـ ــق فــي
 2015/10/6ف ــي حـسـيـنـيــة ب ـلــدة
تمنني الفوقا للرجال والنساء.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ولــدهــا
األستاذ عصام قاسم أيام الثالثاء
واألربـعــاء والخميس في  6و 7و8
الجاري.
اآلس ـفــون :آل أحـمــد قــاســم ،وعموم
أهالي بلدة تمنني الفوقا

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

◄ تعزية ►
رئـيــس مجلس الـعـمــل الـلـبـنــانــي –
االيراني
الحاج عـبـاس فــواز
ينعى
ببالغ الحزن واالسى
سفير الجمهورية االسالمية
االيرانية في لبنان
السابق الشهيد
الحاج غضنفر ركن آبادي
ويتقدم من القيادة في الجمهورية
االسالمية في ايران ،ومن الحكومة
والشعب بأحر التعازي واملواساة
الـخــالـصــة ،ســائــا املــولــى عــز وجل
أن يتغمد الـفـقـيــد بــواســع رحمته
وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح ج ـن ــان ــه ،وي ـل ـهــم
عائلته ومحبيه الصبر والسلوان.
وانا لله وانا اليه راجعون.

إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
مــوجــه ال ــى املـنـفــذ عـلـيــه :مـحـمــد عباس
عزير املجهول محل االقامة
تنذركم هــذه الــدائــرة سـنـدًا للمادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2015/494املتكون بينك وبــن يوسف
جحا بخالل  /25/يومًا من تاريخ النشر
واتخاذ محل اقامة مختار ضمن نطاق
ال ــدائ ــرة واال ُع ــد قـلـمـهــا مـقــامــا مـخـتــارًا
تتبلغون بواسطته كل االوراق املوجهة
اليكم في املعاملة املذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

اعالن تبليغ
ص ــادر عــن الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي في
البترون
الناظر بدعاوى العقارية
الرئيسة كارال رحال
ال ـ ــى املـ ــدعـ ــى ع ـل ـي ـه ــم :ادغـ ـ ـ ــار ول ـي ـل ـيــان
وبطرس جورج املهوس وميشلني فوزي
املهوس من البترون.
تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور اليها
بالذات او بواسطة وكيلكم القانوني في
اوقات الدوام الرسمي لتبلغ استحضار
الدعوى املدنية العقارية برقم 2013/118
وموضوعها تسجيل حصص البالغة
/960/سهمًا في العقارات رقم /1171/
و  1/1172و  1181البترون والعقارات
 /98/و /121/كفرعبيدا والجواب على
االس ـت ـح ـض ــار خـ ــال امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة
خـمـســة عـشــر يــومــا مــن تــاريــخ التبليغ
اض ــاف ــة ال ــى مـهـلــة امل ـســافــة وبــانـقـضــاء
املهل تصبحون مجهولي املقام ويجري
ابــاغـكــم كــافــة االوراق بــواسـطــة رئيس
الـقـلــم ومــوعــد الـنـظــر بــالــدعــوى بتاريخ
.2015/10/27
رئيس القلم
وفاء ضاهر

استراحة
2113 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 1 3

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـع ـ ــروض ع ـل ــى السـ ـ ـت ـ ــدراج الـ ـع ــروض
العائد لتكليف استشاري لالشراف على
تنفيذ مشروع انشاء وتجهيز محطتي
التحويل الرئيسيتني في صيدا وبعلبك
 220ك.ف ،.رقـ ـ ــم ث4د 9945/ت ــاري ــخ
 ،2015/9/8قد مددت لغاية يوم الثالثاء
 2015/10/20عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة .15.30
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /300.000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/9/30
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1844

أفقيا
ّ
بلوري –
 -1مدينة ساحلية فلسطينية – من الفاكهة –  -2حرف نصب – مدينة سورية – -3
إحدى القارات الخمس –  -4خالف يشتري – عائلة حارس مرمى أميركي سابق في لعبة كرة
القدم –  -5عيب وشنار – حرف عطف –  -6يصاحب في السفر – تجويفة اسطوانية من فخار
ُ
ُتجعل في األرض ُ
ويخبز فيها –  -7إسم كانت تعرف به بحيرة مالوي قديمًا – قادم –  -8بصق
مــن فمه – مــرض ص ــدري – نضج وأدرك الـغــام –  -9مدينة قديمة فــي روسـيــا إنتصر فيها
نابليون إنتصارًا غير حاسمًا ضد الروس عام  – 1807إلهة الزهور عند الرومان –  -10فيزيائي
وفيلسوف ورياضي وأديب فرنسي راحل له إكتشافات علمية منها إختراعه اآللة الحاسبة

عموديًا
 -1مدينة تركية تبعد  96كلم عن مدينة حلب السورية –  -2جزيرة مرجانية في املحيط
الهندي قرب ساحل تنزانيا تؤلف مع تنغانيكا دولة تنزانيا – من الحيوانات –  -3دولة
آسـيــويــة – خاصتي وملكي –  -4مــن الـطـيــور – سفيرتنا الــى الـنـجــوم –  -5مــع السالمة
باألجنبية – عود كبريت –  -6قرع الجرس – فوه وثغر – عاصمة فيجي –  -7من عوامل
خاصتك باألجنبية – أكل الطعام –  -8جبل ُيشرف على
البحر أو موج البحر الهائج –
ِ
غوطة دمشق – كتاب باألجنبية –  -9حامض بلغة الكيمياء – عائلة إقتصادي فرنسي
راحل كان أستاذًا في جامعة لوزان وقد ساهم في إدخال الطريقة الرياضية الى اإلقتصاد
وكان لتعليمه تأثير كبير –  -10دولة أوروبية

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.

◄ مبوب ►
مشاهير 2113

حلول الشبكة السابقة

1

 -1ديان بيان فو –  -2وجل – بالوما –  -3نبال – ربر –  -4كلس – سوانسي –  -5تارن – بوا – -6
خنقهم – إيفل –  -7دمار –  -8تساليا – غول –  -9هالج – لم – دو –  -10أنجرليك

عموديًا
 -1دون كيخوته –  -2يجبل – سام –  -3اإلستقالل –  -4آه – لجأ –  -5ب ب – سرمدي –  -6يارون –
مالج –  -7البا – ا ا – مر –  -8نورنبيرغ –  -9فم – سوف – ّ
ودي –  -10وادي امللوك

حل الشبكة 2112

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كاتب فرنسي ( )1967-1902عاش يتيمًا .تربى في مدرسة داخلية وتأثر أدبه
بنفحة من التشكيكية الالذعة الساخرة .عام  1929حصل على جائزة رينودو
األدبية  = 3+2+4+5+6+7ملكة قرطاج ■  = 1+9+8قصد واتجه نحو املكان ■
 = 10+11ضمير منفصل

حل الشبكة الماضية :تشانغ كاي تشك

تفيد رشكة
Life Care
ان مايكل رميون طباخ
كان مندوباً لرشكتنا
وقد ترك عمله يف تاريخ
30/08/2015

