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◄ وفيات ►

إيران

زيارة تاريخية لبوتين إلى طهران :رسائل متعددة االتجاهات
زيارة تاريخية بكل المعايير
أجراها فالديمير بوتين
أمس لطهران ،حملت في
طياتها رسائل كثيرة ّ
عبر عنها
االستقبال اإليراني الالفت ،وأيضًا
التجاوب الروسي الذي عكس
في تفاصيله ،مدى اهتمام
الرئيس الروسي بتوطيد
عالقته مع الجانب اإليراني
بوتين يهدي خامنئي نسخة خطية قديمة جدًا من القرآن الكريم (األناضول)

لم تكن زيارة الرئيس الروسي فالديمير
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة عـ ــاديـ ــة ،عـلــى
مستويات مختلفة وكثيرة ،فقد حظيت
بخصوصية كبيرة ،إن كان على مستوى
االستقبال اإليراني أو على مستوى أداء
الرئيس الــروســي نفسه ،الــذي وجــه ،من
خالل أدائه ،رسائل متعددة االتجاهات،
ت ـت ـم ـحــور ك ـل ـهــا ح ـ ــول ح ـق ـي ـقــة واحـ ـ ــدة:
روسيا تتجه لتعزيز التحالف مع إيران.
سجل بوتني ّ
عدة اختراقات للبروتوكول
امل ـ ـت ـ ـعـ ــارف ع ـل ـي ــه فـ ــي أث ـ ـنـ ــاء ال ـ ــزي ـ ــارات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،كـ ــان أب ــرزه ــا بـتــوجـهــه
م ـبــاشــرة لـلـقــاء امل ــرش ــد األع ـل ــى آي ــة الـلــه
علي خامنئي ،قبل لقائه نظيره اإليراني
حسن روحاني إلجراء مراسم االستقبال،
كما هي العادة.
بدأت الخصوصية الكبيرة التي حظيت
بها هذه الزيارة ،بوصول أسطول جوي
روس ــي ك ــان عـلــى متنه مــوكــب الحماية
ال ــروس ــي وعـ ــدد كـبـيــر م ــن الـصـحــافـيــن
واملــرافـقــن ،إضــافــة إلــى صـنــدوق أخضر
كبير حمله رجــان إلى سيارات املوكب،
ف ـتــح ال ـب ــاب أم ـ ــام تـ ـس ــاؤالت ك ـث ـيــرة عن
م ـح ـتــويــاتــه .ان ـط ـلــق امل ــوك ــب م ــن مـطــار
م ـهــرابــاد غ ــرب الـعــاصـمــة إل ــى وسـطـهــا،
ح ـ ـيـ ــث م ـ ـقـ ــر إق ـ ــام ـ ــة امل ـ ــرش ـ ــد األع ـ ـل ـ ــى.
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة س ـم ـحــت لـلــرئـيــس
الــروســي بــالــوصــول ســريـعــا ،بـعـيـدًا عن
زح ـم ــة ال ـس ـيــر ال ـخــان ـقــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة،
فــأغ ـل ـقــت الـ ـ ـش ـ ــوارع ف ــي ُس ــاع ــات م ــرور
املواكب الرئاسية .هناك أنزل الصندوق
وأدخ ـ ُـل إل ــى قــاعــة الـلـقــاء ليكشف س ـ ّـره،
بعدما أخرجت منه نسخة خطية قديمة
جـ ـدًا م ــن ال ـق ــرآن ال ـكــريــم ،حـمـلـهــا بــوتــن

م ــن مــوسـكــو إل ــى ط ـه ــران لـيـقــدمـهــا إلــى
خــام ـن ـئــي .ه ــدي ــة رم ــزي ــة حـمـلــت دالالت
كبيرة على عمق معرفة الرجل الروسي
بالعقلية وااله ـت ـمــام اإلي ــران ــي ،وأوحــت
بأن روسيا التي تحتضن عددًا كبيرًا من
املـسـلـمــن ،حــاضــرة لـلـتـعــاون مــع الـقــوى
اإلسالمية ملواجهة اإلرهاب.
ب ــوت ــن اس ـت ـب ــق زيـ ــارتـ ــه ط ـ ـهـ ــران بــرفــع
ال ـح ـظ ــر امل ـ ـفـ ــروض ع ـل ــى ب ـي ــع وتـسـلـيــم
م ـع ــدات تـكـنــولــوجـيــة مــرتـبـطــة بــالـطــاقــة
النووية ،وال سيما ملوقعي فوردو وآراك
ً
ال ـن ــووي ــن اإلي ــرانـ ـي ــن ،ع ـم ــا بــاالت ـفــاق
النووي ،فيما أعلن السفير اإليراني لدى
موسكو مهدي صانعي أن موسكو بدأت
إج ــراءات تــزويــد إي ــران بنظام صــواريــخ
"اس ّ "300-املـ ـض ــادة ل ـل ـص ــواري ــخ ،الـتــي
كــان قــد وقــع الـبـلــدان اتفاقًا بشأنها في
التاسع من تشرين الثاني.
ل ـكــن ال ـخ ــرق اآلخ ـ ــر ال ـ ــذي سـ ّـج ـلــه خــال
الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة ،ت ـم ـث ــل ب ـ ـتـ ــأخـ ــره سـ ــاعـ ــة عــن
اج ـت ـم ــاع ق ـمــة م ـن ـتــدى ال ـ ــدول امل ـص ــدرة
للغاز املنعقدة في طهران ،بسبب لقائه
ّ
املطول واالستثنائي مع خامنئي ،الذي
امتد على مدى ساعتني يمكن وصفهما
ّ
ّ
بالتاريخيتني ،خصوصًا أن هــذه املــدة
ُ
ت ـ َـع ـ ّـد ســاب ـقــة ف ــي إطـ ــار لـ ـق ــاءات املــرشــد
األعلى مع زعماء الدول.
بعد اللقاء ،أعلن املتحدث باسم الكرملني
دي ـم ـتــري بـيـسـكــوف أن روس ـي ــا وإيـ ــران
لديهما "وجهة نظر واحــدة بينهما ،في
مواجهة الطابع غير املقبول ملـحــاوالت
خارجية إلم ــاء فرضيات حــول تسوية
سـيــاسـيــة فــي س ــوري ــا" ،وت ــؤك ــدان أن أي

تغيير فــي ال ـق ـيــادة يـجــب أن يــأتــي عبر
ان ـ ّت ـخــابــات .وأضـ ــاف أن االج ـت ـمــاع كــان
"بــنـ ً
ـاء ج ـدًا" ،جــرى خــالــه "تـبــادل موسع
لآلراء بأدق التفاصيل".
كــذلــك نـقـلــت لـقـطــات تـلـفــزيــون تـصــريــح
ب ــوت ــن خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ب ـ ــأن "ال أح ــد

بوتين استبق زيارته
برفع الحظر على معدات
تكنولوجية مرتبطة
بالطاقة النووية
يمكنه ،أو يجب أن يـفــرض مــن الـخــارج
ع ـل ــى ال ـش ـع ــب ال ـ ـس ـ ــوري ،أي ش ـك ــل مــن
أشكال الحكم لدولته أو القول من ينبغي
أن يتولى قيادتها .الشعب السوري فقط
هو من ّ
يقرر" ذلك.
ّ
م ــن ج ـه ـتــه ،رأى خــام ـن ـئــي أن املـخـطــط
ّ
يضر
األمـيــركــي البعيد األم ــد للمنطقة
بـجـمـيــع ال ـش ـعــوب والـ ـ ــدول ،وخـصــوصــا
إيــران وروسـيــا ،داعيًا إلــى العمل بوعي
وتـ ـع ــاون أوث ـ ــق إلحـ ـب ــاط هـ ــذا امل ـخ ـطــط.
ووص ـ ــف ب ــوت ــن ب ــأن ــه شـخـصـيــة بـ ــارزة
فــي عالم الـيــوم ،ووجــه الشكر والتقدير
إلــى جهود روسيا في القضية النووية
اإليرانية ،وقــال إن هــذه القضية وصلت

إل ــى نـتـيـجــة ،ولـكـنــه أضـ ــاف" :إال أن ـنــا ال
نـثــق أبـ ـدًا بــاألمـيــركـيــن ونــراقــب بعيون
مفتوحة سلوك وأداء الحكومة األميركية
في هذه القضية".
ورأى خــامـنـئــي أن "قـ ـ ـ ــرارات وإج ـ ـ ــراءات
موسكو في القضية السورية أفضت إلى
تعزيز مكانة روسيا اإلقليمية والعاملية،
والـ ـسـ ـي ــد بـ ــوتـ ــن شـ ـخـ ـصـ ـي ــا" .وأكـ ـ ـ ــد أن
"األميركيني وأذنابهم يريدون في القضية
السورية تحقيق أهدافهم سياسيًا ،وعند
ط ــاول ــة املـ ـف ــاوض ــات ،ب ـعــدمــا ف ـش ـلــوا في
تحقيقها عسكريًا ،لــذا ينبغي التصدي
لهذا األمر بوعي ومن موقف فاعل".
ف ــي غـ ـض ــون ك ــل ذلـ ـ ــك ،ان ـت ـظ ــر الـجـمـيــع
وص ـ ـ ــول ب ــوت ــن إل ـ ــى ق ـص ــر امل ــؤتـ ـم ــرات
ش ـ ـمـ ــالـ ــي طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ،ح ـ ـيـ ــث تـ ـعـ ـق ــد ق ـمــة
ال ـ ـ ــدول امل ـ ـصـ ــدرة ل ـل ـغ ــاز ،ح ـي ــث شـ ـ ّـددت
الكلمات على ضــرورة إيجاد بيئة آمنة
لالستثمار ،وهو أمر غير موجود بفعل
ال ـح ــروب ال ــدائ ــرة فــي املـنـطـقــة ،فـســوريــا
هي محور مرور الغاز للجميع ،تريدها
روس ـي ــا وإي ـ ــران ل ـلــوصــول إل ــى ســواحــل
املـ ـت ــوس ــط ،وت ـن ـظ ــر إل ـ ــى ق ـط ــر كـمـحـطــة
أساسية للعبور إلــى أوروب ــا ،فيما ترى
تــركـيــا عقبة أســاسـيــة تمثلت فــي إق ــرار
املشروع االيــرانــي بمد أنابيب الغاز من
خالل العراق باتجاه الشواطئ السورية،
مــا يـضـعــف األحـ ــام الـتــركـيــة فــي حصة
من الغاز أو االستفادة من عمولة مرور
األنابيب عبر أراضيها.
ب ـع ــد ال ـق ـم ــة ،ع ـق ــد ال ــرئ ـي ـس ــان ال ــروس ــي
واإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي م ــؤتـ ـمـ ـرًا صـ ـح ــافـ ـي ــا ،أع ـل ــن
ف ـيــه بــوتــن أن ــه يــريــد ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
التجارية مع إيران .وقال إن "هناك خططًا
إلقــامــة منطقة تـجــارة حــرة بــن االتحاد
االقتصادي ،الــذي تقوده موسكو لدول
االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي ال ـســابــق ،وإيـ ــران،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن زي ـ ـ ـ ــادة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـع ـم ـلــة
الوطنية في التجارة مع طهران".
م ــن ج ـه ـتــه ،ص ــرح روح ــان ــي ب ــأن ب ــاده
تسعى إلــى زيــادة التعاون مع موسكو،
ف ــي ق ـطــاعــات ال ـطــاقــة وال ـب ـنــوك والـنـقــل.
وقال إن "هناك مشاريع كثيرة في قطاع
الـنـفــط وال ـغ ــاز وف ــي الـكـهــربــاء يـمـكــن أن
نعمل فيها معًا" .وأضاف" :ناقشنا أيضًا
زيــادة العالقات املصرفية كأحدة أعمدة
عالقاتنا املشتركة".
(األخبار)

انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة

نورا بركان زراقط
زوجة الدكتور علي إبراهيم زراقط
(مدير عام التعليم املهني والتقني
س ــاب ـق ــا ومـ ــديـ ــر ك ـل ـي ــة الـ ـحـ ـق ــوق –
ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة الـ ـف ــرع األول
سابقًا)
وال ــده ــا :عـمــر بــركــان (شـهـيــد ثــورة
الجزائر)
أوالدها :أيمن ،وائل ،هشام وسارة
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل زوج ـهــا
الـ ــدك ـ ـتـ ــور عـ ـل ــي إبـ ــراه ـ ـيـ ــم زراق ـ ــط
ال ـك ــائ ــن ف ــي م ـن ـط ـقــة ت ـل ــة ال ـخ ـيــاط
شارع األنسي بناية الغدير الطابق
الـثــانــي ال ـيــوم ال ـثــاثــاء  24تشرين
الـثــانــي مــن الـســاعــة الـثــالـثــة عصرًا
ً
مساء.
حتى السادسة
اآلسفون آل زراقــط وبركان وعموم
أهالي بلدة مركبا.

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

فلسطين

 3شهداء في الضفة والقدس ...وملف قانوني إلى «الجنائية الدولية»
عادت عمليات الطعن إلى أحياء مدينة القدس املحتلة ،بعد
هدوء دام ألسبوعني .فقد نفذت هديل وجيه عواد (شقيقة
شهيد قتل في قلنديا على أيدي جنود العدو عام )2013
عملية طعن بالقرب من سوق «محانيه يهودا» في القدس
يوم أمس .ووفق إعالم العدو ،فإن عواد ( 16عامًا) وفتاة
ً
أخرى ( 14عامًا) طعنتا رجال تبني الحقًا أنه فلسطيني.
عقب عملية الـقــدس ،نفذ الشهيد أحمد طــه عملية طعن
في شارع  ٤٤٣غرب مدينة رام الله ،وسط الضفة املحتلة،
ّأدت إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة مجندة ،ونقلت
وسائل إعالم إسرائيلية أن عملية الطعن وقعت في محطة
وقود في الضفة وعلى مفترق طريق مهم بالقرب من قرية
نعلني.
أيضًا ،شهد حاجز حــوارة ،جنوب مدينة نابلس ،عملية
إع ــدام للشاب عــاء خليل خـشــاش بــزعــم الـعــدو محاولة
ت ـن ـف ـيــذه عـمـلـيــة ط ـع ــن .وق ــال ــت «ج ـم ـع ـيــة ال ـه ــال األح ـمــر
الفلسطيني» إنه ّتم «نقل فلسطينية أصيبت في رأسها
بـجــروح خـطـيــرة» ،فيما أوضـحــت مـصــادر أمنية وطبية
فلسطينية أن سماح مؤمن ( 18عامًا) كانت في السيارة
عندما أطلق جيش العدو الرصاص على خشاش .وعلم
الحقًا أنه تم نقل مؤمن إلى «إسرائيل» لخطورة وضعها
الصحي.
وق ــد شـهــد الـحــاجــز نـفـســه ،أول مــن أم ــس ،عملية دهــس
نـفــذهــا رئ ـيــس أم ــن إح ــدى املـسـتــوطـنــات بـحــق الشهيدة
أشرقت القطناني .وقال إعالم االحتالل إن قطناني كانت
تنوي تنفيذ عملية طعن ،فرآها أحد املستوطنني ودهسها
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بسيارته ،ثم أطلق الجنود عليها النار.
في هذا اإلطار ،أعلن رئيس حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو،
سلسلة من اإلجراءات األمنية الجديدة في الضفة ملواجهة
انتفاضة الفلسطينيني .ومن بني اإلجــراءات الجديدة التي
أعلنها تشديد الرقابة على املركبات الفلسطينية ،وبناء
طــرق «التفافية جــديــدة» يستخدمها املستوطنون فقط.
وق ــال نتنياهو ،خــال زيــارتــه إلح ــدى املستوطنات التي
شهدت عددًا من الهجمات أخيرًا ،إن «عائالت املهاجمني
لن تمنح تصاريح عمل في إسرائيل».
إلى ذلك ،يصل اليوم وزير خارجية الواليات املتحدة ،جون
كـيــري ،إلــى األراض ــي املحتلة ،فــي زي ــارة يـجــري خاللها
م ـحــادثــات مــع نـتـنـيــاهــو ،والــرئ ـيــس الفلسطيني محمود
عباس .ووفق واشنطن ،فإن كيري ال يطمح خالل زيارته
هذه إلى إعادة الطرفني إلى طاولة املفاوضات ،بل يحاول
ّ
حضهما على خفض حدة التوتر.
وخالل زيارة كيري لإلمارات ،قال إن «هذه محاولة لرؤية
إن كان بوسعنا تحقيق بعض الخطوات امللموسة ،وربما
الـبــدء بــإنـجــازهــا ،فربما يسهم هــذا فــي تهدئة األوض ــاع
بعض الشيء حتى ال يعيش الناس في رعب كامل يوميًا
خشية تعرضهم للطعن أو الــدهــس أو إطــاق الـنــار وهم
يتجولون فــي مدينتهم» .وأض ــاف للصحافيني« :يحدث
هــذا هـنــاك كــل يــوم تقريبًا ،وه ــذا م ـ ّ
ـروع ،وقـتــل كثير من
اإلسرائيليني وطعنوا وكذلك كثير من الفلسطينيني ،وال
مبرر ألي عمل من أعمال العنف».
في سياق آخر ،قدمت أربع منظمات حقوقية فلسطينية

مذكرة قانونية إلى «املحكمة الجنائية الدولية» للتحقيق في
جرائم الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة العام املاضي.
وقــال مدير «املركز الفلسطيني لحقوق االنسان» ،راجي
ال ـصــورانــي ،إن «مــديــر مــؤسـســة الـحــق ش ـعــوان جبارين
قدم رسميًا مذكرة قانونية إلى ّ
املدعية العامة في املحكمة
الجنائية الدولية ـ فاتو بنسودا للبدء بــإجــراء تحقيقات
أولية في جرائم الحرب االسرائيلية األخيرة على غزة».
وأض ــاف الـصــورانــي أن املنظمات الحقوقية الـتــي قدمت
املــذكــرة إلــى جانب مؤسسة الحق لحقوق اإلنـســان هي:
«م ــرك ــز املـ ـي ــزان وم ــرك ــز الـضـمـيــر وامل ــرك ــز الفلسطيني
لحقوق اإلن ـســان» ،مشيرًا إلــى أنـهــم ســاهـمــوا فــي إجــراء
إحصاءات دقيقة مهمة بمساعدة محامني وتحت النيران،
على مدار عام كامل ،بدءًا من األضرار وما خلفته الحرب
ً
وصــوال إلــى أعــداد الشهداء الذين سقطوا خــال الحرب.
وأوضــح أن املذكرة اعتمدت على خمسة محاور رئيسية
هــي :الـعــدوان على غــزة والحصار املفروض على الشعب
الفلسطيني كجريمة ضــد اإلنسانية ،إضــافــة إلــى جــدار
الفصل العنصري وملف االستيطان.
وتابع الصوراني« :من حق الفلسطيني وواجبه الشرعي
استنفاد كل الطرق القانونية من أجــل العدل واالنصاف
للضحايا الفلسطينيني ضد شريعة الغاب التي يمارسها
االحتالل االسرائيلي» ،محذرًا من الضغوط التي يمكن أن
تمارسها اإلدارة األميركية على السلطة الفلسطينية أو
على «الجنائية الدولية».
(األخبار)

من أي
منطقة في
لبنان ،يوميًا
من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـتـقـصــاء اس ـع ــار ل ـش ــراء خـ ــادم Server
مع لواحقه لــزوم املختبر املركزي التابع
لـلـمـصـلـحــة ال ـف ـن ـيــة ف ــي ت ــوزي ــع ب ـي ــروت
وجبل لبنان.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
اس ـ ـعـ ــار املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.

علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/12/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/11/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2202
إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الـخــاص لتلزيم اشـغــال صـيــانــة منشآت
ري القاسمية ورأس الـعــن 2016/2015
تجديد مقاطع" .يمكن االطالع على ملف

تعميـــم

تعلن رشكة مديكالز انرتناشيونال ش.م.م.
أن املندوب حسن عيل مقبل مل يعد يعمل أو ميثل الرشكة
ان أي إيصال أو إلتزام يصدر عنه و بالصفة املذكورة ال يلزم
الرشكة.
مع التحفظ

نتائج اللوتو اللبناني
35 39 34 20 19 17 15
جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1355وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة39 - 34 - 20 - 19 - 17 - 15 :
الرقم اإلضافي35 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 93.278.030ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة93.278.030 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 42.257.340ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2.641.084 :ل .ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 42.257.340ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 816 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 51.786 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 96.880.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 12.110 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 411.924.006 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1355
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح26574 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6574 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.574 :
* الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
* األوراق التي تنتهي بالرقم.74 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـت ـ ــراك ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 75.000.000ل.ل.

التلزيم وتسلم نسخة عنه ضمن الــدوام
في مكتب دائرة الصفقات في ش .بشاره
ال ـخــوري ،بناية غـنــاجــه ،ط 4مقابل دفع
مبلغ /300.000/ل.ل .فقط تقدم العروض
بــالـيــد ال ــى الـقـلــم امل ــرك ــزي حـتــى الـســاعــة
 12.00م ــن ي ــوم ال ـثــاثــاء ،2015/12/15
وتـفــض فــي جلسة علنية الساعة 10.00
من اليوم التالي على العنوان اعاله.
املدير العام باالنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 2203
إعالم شطب شركة
عن امانة السجل التجاري في الشمال
ب ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــب ال ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــب املـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدم بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
 2015/11/19وم ـ ـح ـ ـضـ ــري اجـ ـتـ ـم ــاع
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـعـ ــاديـ ــة
امل ـن ـع ـق ــدت ــن بـ ـت ــاري ــخ  2015/04/21و
 2015/04/24تقرر بتاريخ 2015/11/19
حل شركة سالم الدولية للتجارة ـ ـ توصية
بسيطة ـ ـ واملسجلة في السجل التجاري
برقم  14943تاريخ  2001/07/19املمثلة
باملفوض بالتوقيع السيد محمد صالح
محمد سالم الحلبي وشطب قيدها من
امانة السجل التجاري في الشمال.
لـ ـك ــل ذي م ـص ـل ـح ــة أو مـ ـتـ ـض ــرر ت ـقــديــم
اعتراضه الخطي على هذا االجــراء خالل
مهلة عشرة ايام من تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض

إعالنات
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إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية
فــي محافظة عـكــار ـ ـ ال ــدائ ــرة االداريـ ــة املكلفني الـ ــواردة اسـمــاؤهــم فــي ال ـجــدول ادن ــاه
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور
تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا االع ــام ،واال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا
انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

اسم املكلف
1

ماكي ابراهيم فرح

1324234

RR143333604LB

2

البير ميالد جريج

1049893

RR143333649LB

3

خالد عبدو درويش

3096724

RR143333808LB

4

مروان احمد رضوان الزعبي

177199

RR143333839LB

5

جورج زاكي حزوري

834547

RR143333842LB

6

بالل عبد الرحمن الشرمند

2779848

RR143333856LB

7

جمعية محبة لالنماء

3102780

RR143333958LB

8

محمد رشيد محمد رفيق مرعبي

743056

RR143334635LB

9

احمد سليم غنيم

1361401

RR143334644LB

10

بشير محمد بشير املراد

904321

RR143334658LB

11

مصطفى احمد بركات

957061

RR143334661LB

12

وئام جرجس عوض

1864407

RR143334675LB

13

حاتم محمد السيد احمد

1865080

RR143334689LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
 6تشرين الثاني 2015
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 2197

استراحة
2154 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 5 4

أفقيا

 -1عاصمة أفريقية –  -2مدينة لبنانية ّ
صدرت الحرف الى العالم – دولة أفريقية –  -3مصيف
َ
س ــوري وهــو مــن أق ــدم املصايف فــي املنطقة العربية – جثا على ركبتيه –  -4أكـثــر العطاء –
عاصمة آسيوية –  -5أوتوماتيكي – رجوع وعودة –  -6لدغته ّ
الحية أو العقرب – دولة أفريقية
ّ
ّ
الشدة – لإلستدراك –  -8سقي املزروعات أو نوتة موسيقية
ادخر املال أليام
–  -7جرى املاء –
– مــن األل ــوان – مجوهرات وزيـنــة امل ــرأة –  -9رجــع وعطف – بلدة لبنانية تحمل نفس اإلســم
في كسروان والجنوب –  -10الفرع الشرقي للبحر األحمر بني شبه جزيرة سيناء والسعودية
واألردن طوله نحو  200كلم

عموديًا
ّ
يلقب بالكوكب األحمر –  -2بلدة جنوبي لبنان –  -3فيلسوف يوناني
 -1بئر عميقة – من الكواكب
قديم إحتقر الغنى والتقاليد والـنــاس وقضى حياته فــي برميل – حــرف نصب –  -4قصر بني
عثمان في اسطنبول هو اليوم متحف ومكتبة ّ
غنية باملخطوطات – حصن منيع –  -5إسم تفضيل
بمعنى األسهل –  -6مدينة هولندية إكتشف فيها آثــار لحقبة ما قبل التاريخ – سيف قاطع –
 -7من الحبوب – تحادث في الليل – إله مصري –  -8قائد روماني صهر أوغسطس إنتصر على
أنطونيوس عشيق كليوبترا في أكسيوم وبنى البانتيون في رومــا – نبتة عطرية معروفة في
لبنان –  -9عاصمة أذربيجان – من النباتات أصفر الزهر قرونه عريضة تحتوي على ّ
حب يؤكل –
 -10عائلة شيخ وأديب وباحث ولغوي وناقد لبناني راحل درس في األزهر الشريف

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.

مشاهير 2154

حلول الشبكة السابقة

1

 -1فالق – كابول –  -2وسادة – لن –  -3جف – سعدان –  -4يلف – ّ
كرر – رد –  -5مارتينيك – -6
اس – لو – نيحا –  -7فيات – داس –  -8اب – آت – بو –  -9القيصر – بر –  -10عصبة األمم

عموديًا
 -1فوجي ياما –  -2أسفل – باص –  -3ال – فم – لب –  -4قدح – الياقة –  -5كرواتيا –  -6سرت –
صل –  -7العرين – برأ –  -8بند – نيدو –  -9اريحا – بم –  -10الندكاستر

حل الشبكة 2153

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مطربة مصرية فائزة بلقب «نجمة العرب» في برنامج آراب آيدول املوسم األول.
طرحت ألبومها األول « أخباري « في األسواق عام  2014وقد ضم  12أغنية
 = 11+8+3+6+5+7+2ال ــورد األبـيــض ■  = 5+10+4+1آلــة موسيقية ■ = 11+9
حرف جر

حل الشبكة الماضية :كيم أونغ يونغ

