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إعالنات
◄ وفيات ►
غ ـب ـط ــة الـ ـبـ ـط ــري ــرك ي ــوح ـن ــا ال ـع ــاش ــر
(اليازجي)
بـ ـط ــري ــرك أن ـط ــاك ـي ــة وس ــائ ــر امل ـش ــرق
للروم األرثوذكس
املـطــران بولس اليازجي متروبوليت
حلب
فاديا اليازجي
الراهبة مريم اليازجي
إخوتها عائلة املرحوم جورج موسي
(لبنان)
عائلة املرحوم رفيق موسي (لبنان)
جودت موسي وعائلته (لبنان)
الـ ـق ــاض ــي ال ـ ـيـ ــاس م ــوس ــي وعــائ ـل ـتــه
(لبنان)
أخـ ـت ــاه ــا :إيـ ـل ــن م ــوس ــي وعــائ ـل ـت ـهــا
(لبنان)
جميلة موسي وعائلتها (لبنان)
وع ـم ــوم ع ــائ ــات :ال ـي ــازج ــي ،مــوســي،
ح ــداد ،مــرقــص ،فــرح ،بيطار ،عرنوق،
ج ـبــور ،صــايــغ ،نـعـمــة وجـمـيــع األهــل
واألقـ ـ ـ ـ ـ ــارب واألص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء فـ ــي ال ــوط ــن
واملـهـجــر يـنـعــون عـلــى رج ــاء القيامة
والحياة األبدية
والدة صاحب الغبطة املرحومة
روزة نقوال موسي
أرملة املرحوم األستاذ منح اليازجي
تقبل الـت ـعــازي فــي معهد الــاهــوت -
البلمند الثالثاء  ١٩نيسان (١١ق .ظ.
 ١ب.ظ٥ / .ب.ظ ٨ - .مساء)األربعاء  ٢٠نيسان (١١ق .ظ١ - .ب.ظ.
٥ /ب.ظ ٨ - .مساء)
ال ـخ ـم ـي ــس  ٢١نـ ـيـ ـس ــان (١١ق .ظ- .
١ب.ظ).

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة:
الحاجة عزيزة شهاب طليس
أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج راجـ ـ ــح عـلــي
يوسف طليس.
أبـ ـ ـن ـ ــاؤه ـ ــا :الـ ـ ـح ـ ــاج فـ ـ ـ ـ ــوزي ،م ـح ـم ــد،
ي ــوس ــف ،امل ــرح ــوم ــان ن ـج ــدت وع ـلــي،
الحاج بسام (عضو الهيئة التنفيذية
في حركة أمل).
ص ـهــراهــا :قــاســم وه ـبــي وإسـمــاعـيــل
طليس.
ووري ـ ـ ــت الـ ـث ــرى ف ــي ج ـب ــان ــة بـلــدتـهــا
بريتال يوم الثالثاء  12نيسان . 2016
تقبل التعازي في بيروت غدًا الثالثاء
ال ـ ــواق ـ ــع ف ـي ــه  19ن ـي ـس ــان  2016فــي
جمعية التخصص والتوجيه العلمي
ـ ـ الجناح ـ ـ قــرب مديرية أمــن الدولة،
مــن الساعة الثالثة بعد الظهر حتى
ً
مساء.
السابعة
اآلسفون :حركة أمل ،آل طليس وعموم
أهالي بريتال.
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◄ إعالنات رسمية ►
شكر على تعزية
آل قانصو وعائلة املرحوم
الحاج محمد زينو قانصو
(أبو سعدالله)
يـتـقــدمــون بـجــزيــل الـشـكــر واالمـتـنــان
لـكــل م ــن شــارك ـهــم امل ــواس ــاة وال ـع ــزاء
بـفـقـيــدهــم ال ـغــالــي سـ ــواء بــالـحـضــور
شـخـصـيــا ،أو ب ــإرس ــال م ـنــدوب عنه،
أو باالتصال الهاتفي أو االلكتروني
م ــن ل ـب ـن ــان أو خـ ــارجـ ــه ،وي ـخ ـ ّـص ــون
بالشكر املراجع السياسية والحزبية
والروحية ،ومعالي وسعادة الوزراء
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب الـ ـح ــالـ ـي ــن والـ ـس ــابـ ـق ــن،
وال ـ ـق ـ ـي ـ ــادات األمـ ـنـ ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة
والنقابية ،والشخصيات االجتماعية
وال ـتــربــويــة وال ـص ـح ـيــة واإلع ــام ـي ــة،
ورؤس ـ ــاء ال ـب ـلــديــات وامل ـخــات ـيــر وكــل
أه ـل ـن ــا ال ـ ـكـ ــرام ف ــي ب ـلــدت ـنــا ال ــدوي ــر،
س ــائ ـل ــن الـ ـل ــه أن ال ي ـص ـي ـب ـكــم ب ــأي
م ـك ــروه وأن يـتـغـمــد فـقـيــدنــا الـغــالــي
برحمته ويسكنه فسيح جنانه.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ل ــوح ــة ج ـم ـي ـلــة فـ ــي ذك ـ ــرى الـسـنـتــن
ملغادرة
الناقد الفني
نزيه خاطر
يبقى حاضرًا في وجدان العائلة
وقلب املحبني واألصدقاء

◄ مبوب ►

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

غادر ولم يعد
غــادر العمال أحمد محمد أحمد رمبات
واملهدي محمد أحمد النور من الجنسية
ال ـس ــودان ـي ــة ورج ـ ــب أح ـم ــد م ـح ـمــد عبد
املــولــى مــن الـجـنـسـيــة امل ـصــريــة مــن عند
م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء مـمــن ي ـعــرف عنهم
شيئًا االتصال على الرقم 70/766733

03/662991
من أي منطقة في لبنان ،يوميًا
صباحًا لغاية
من 7:30
ً
 10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

للبيع مكتب صالح للسكن -الشياح-
خلف كنيسة مار ميخايل
١٠٥م / ٢ط ٢مؤلف من ٤غرف -غرفة انتظار-
مطبخ  -حامم .سعر مغر
Tel: 03/986264

استراحة
2269 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 6 9
أن املجتمع يتعامل
الدين أوالسياسة ،إال ّ
معه كطفل إرهــابــي يمثل الجيل الجديد
من مقاتلي "بوكو حرام".
"ط ـ ـفـ ــل الـ ـثـ ـعـ ـب ــان ،ث ـ ـع ـ ـبـ ــان" ،ي ـ ـقـ ــول أح ــد
املحليني" .أطـفــال مقاتلي بوكو حــرام هم
كالضباع بني الـكــاب ...ال شك أنهم ،مثل
آبائهم ،سيصبحون كالضباع التي تأكل
األبرياء من حولها".
ّ
حـتــى أن بـعــض األم ـهــات يـشـعــرن بــاألمــر
نفسه .تقول إحدى الناجيات" :في ُالبداية
لم أكــن أر ُيــد الجنني ،ولكن عندما أنقذنا
قــررت أن أبقي على الحمل ...عندما أفكر
في الطفل الذي سيأتي أسأل نفسي دائمًا:
هــل سـيـتـصــرف الـطـفــل أي ـضــا مـثــل بوكو
حرام؟".

بحث عن حلول

ّ
على الرغم من كل ما ّ
تقدم ،إال أن راشيل
هارفي ،وكيمايرس توغود ،تتحدثان عن
تعاون من الحكومة واملحليني ،وكذلك من
رج ــال الــديــن النيجيريني ،مــع الباحثني،
بسبب أنهم جميعًا "يــريــدون إيـجــاد حل
لــوص ـمــة الـ ـع ــار ال ـت ــي ت ــاح ــق ال ـنــاج ـيــات
وأطفالهن".
ت ـض ـيــف ال ـب ــاح ـث ـت ــان" :ق ـم ـن ــا ب ـف ـتــح ب ــاب
ال ـن ـقــاش عـلــى امل ـس ـتــوى امل ـح ـلــي ،وش ــارك
العديد من ممثلي الحكومة ورجال الدين
ف ــي ح ـل ـقــات ال ـ ـحـ ــوار ،وي ـس ــاع ــدن ــا رأي ـهــم
على توعية وإقـنــاع بــاقــي أف ــراد املجتمع
للتخلي عــن األف ـكــار واملـفــاهـيــم الخاطئة
حول الناجيات من العنف الجنسي".
تـقــدم املنظمتان سلسلة مــن التوصيات
ال ـ ـتـ ــي س ـت ـس ــاع ــد عـ ـل ــى إع ـ ـ ـ ــادة ان ـ ـخـ ــراط
ال ـ ـنـ ــاج ـ ـيـ ــات وأط ـ ـفـ ــال ـ ـهـ ــن ف ـ ــي امل ـج ـت ـم ــع.
ف ـي ــدع ــو ال ـت ـق ــري ــر ال ـح ـك ــوم ــة وامل ـن ـظ ـمــات
غير الحكومية إلــى توفير الــدعــم الطبي
وال ـ ـن ـ ـف ـ ـسـ ــي واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي والـ ـحـ ـم ــاي ــة
للنساء والفتيات العائدات إلــى ديارهن،
ومـســاعــدتـهــن عـلــى الـتـغـلــب عـلــى وصمة
ال ـ ـع ـ ــار ،وال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ـحـ ـم ــات ت ــوعـ ـي ــة فــي
امل ـج ـت ـم ـع ــات امل ـح ـل ـي ــة واملـ ـضـ ـيـ ـف ــة ،ح ــول
امل ـ ـصـ ــاعـ ــب ال ـ ـتـ ــي واجـ ـ ـه ـ ــت الـ ـن ــاجـ ـي ــات،
وض ـ ـ ــرورة ال ـت ـعــامــل م ـع ـهــم ك ــأب ــري ــاء ،ال
كإرهابيني.
ّأم ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـخ ــص األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ،ف ـت ـش ـيــر
الـبــاحـثـتــان إل ــى الـحــاجــة لـبــرامــج خاصة
تساعد الطفل على كسب حــس االنتماء،
ُ
والتأقلم في مجتمع تستمد هوية الفرد
فيه من النسب األبوي.

أفقيا
أشهر شبكة تواصل إجتماعي على اإلنترنت –  -2ملكة عربية عرفت
 -1خالف شرق –
ّ
تدمر في عهدها أوج عزها – مدينة في فلسطني على املتوسط إشتهرت بمقاومة حصار
نابليون بونابرت –  -3والدة – خنزير ّبري – نوع من الطعام ّ
يتكون من العجني املسلوق
في املاء املغلي أو املعكرونة –  -4خدعهم ومكر بهم –  -5الرشيد والفيلسوف أو الطبيب
– حفر البئر –  -6فــوالذ – مقياس مساحة – صــوت اإلنـفـجــار –  -7ســرب مــن الطيور –
آسيوية يحكمها سلطان – ّفر من الشر
متشابهان – نزيف دم يخرج من األنف –  -8دولة
ّ
أو الخطر –  -9نعم باألجنبية – ماركة سيارات –  -10مغنية إشتهرت بضرب العود عاشت
في الحجاز وعاصرت عمر بن ابي ربيعة

عموديًا
 -1من الحيوانات – نوع من القواضم يشبه الفأر قصير اليدين طويل الرجلني وله ذنب طويل
– ّ -2
غنى على نغمات العود – من الفاكهة –  -3سهل ونهر إيطالي – من الحيوانات –  -4من
أسماء الشمس – دولــة أميركية –  -5أعلى بحيرة عذبة في العالم في اآلنــدس بني بوليفيا
والبيرو –  -6للندبة – مسكن الرهبان – ّ
يسد القارورة –  -7شراهة في األكل – حرف نصب
–  -8تسبح في املاء – عائلة مدير تحرير صحيفة لبنانية –  -9سكن وهدأ – دولة أفريقية
عاصمتها كيغالي كانت مستعمرة بلجيكية –  -10فن وحرفة صناعة املكعبات الصغيرة
واستعمالها في زخرفة وتزيني الجدران والفراغات األرضية وهو من أقدم فنون التصوير

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 2269

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1رياض الصلح –  -2أبو – لب –  -3سيبيريا – ما –  -4إد – روبنس –  -5وفا – يعبر – -6
خبز – فو – رنا –  -7يا – فدان – دم –  -8مالذ – رودان –  -9لسان –  -10ماركو بولو

عموديًا
 -1رأس الخيمة –  -2يبيد – بال –  -3اوب – وز – انا –  -4يرف – فذ –  -5الروافد – لك –  -6لبيب –
وارسو –  -7آني – ّ
نواب –  -8لن – سعر – دنو –  -9بندا –  -10ساكرامنتو
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إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

طبيب وفيزيائي وفيلسوف إيطالي ( )1798-1737أجــرى عـ ّـدة تجارب
على أرجل الضفادع امليتة بحيث تحركت بواسطة الصعق الكهربائي.
رائد علم الوالدة الحديث
ّ
مصلح األحذية ■  = 1+2+10خشبة الحائك ■ 11+7
= 3+8+9+5+4+6
= خاصتي وملكي

حل الشبكة الماضية :سوسن الهارون

