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إعالنات
◄ وفيات ►

آل األم ــن وآل شــومــان يـنـعــون إليكم
فقيدتهم الغالية املرحومة:
وداد مرتضى األمني
أرملة املرحوم السيد فضل األمني
والدتها املرحومة جواهر شومان
أوالدها :ريم زوجة نبيل أمهز ،سالف
زوجـ ـ ـ ــة لـ ـ ــؤي م ـ ـحـ ــال ،وس ـ ـنـ ــى زوجـ ــة
س ـت ـي ـف ــان الفـ ـ ــرانـ ـ ــس ،رب ـ ـيـ ــع ،إيـ ـه ــاب
زوجته نسرين سكافي ورشاد
أشـقــاؤهــا :أحـمــد ،مـجـ ّ
ـديــة زوج ــة فايز
رضا ،هدى زوجة ّ
ّ
عباس حمود ومنى.
ّ
توفاها الله يوم األربعاء ّ ٢٥أيار ٢.١٦
ُ
َ
وو ِري جثمانها الثرى في عيترون.
تقبل التعازي الـيــوم الجمعة  ٢٧أيــار
ً
مساء في
 ٢٠١٦من الساعة  ٤حتى ٧
ّ
للتخصص
مركز الجمعية اإلسالمية
والتوجيه العلمي ،ويوم األحد  ٢٩أيار
 ٢٠١٦مــن الساعة  ٣حتى  ٦فــي منزل
والدتها في ّ
جويا ،قرب الجامع.
اآلسـ ـف ــون :آل األمـ ـ ــن ،آل ش ــوم ــان ،آل
رض ـ ــا ،آل ح ـ ّـم ــود ،آل نـ ــور ال ــدي ــن ،آل
ق ـن ــدي ــل ،آل ه ــاش ــم ،آل اس ـم ــاع ـي ــل ،آل
خـ ــاتـ ــون ،آل أمـ ـه ــز ،آل الـ ـنـ ـق ــوزي ،آل
سكافي ،آل محال وآل الفرانس.

نتائج اللوتو اللبناني
5 40 34 31 23 20 6
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1408وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة40 - 34 - 31 - 23 - 20 - 6 :
الرقم اإلضافي5 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 44.982.180ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 8 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 5.622.773 :ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 44.982.180ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 714 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 63.000 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 94.176.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 11.772 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 118.078.223 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 54.121.905 :ل .ل.
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1408
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح66727 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 26.844.147 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6727 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.727 :
* الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.27 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب "ي ــوم ـي ــة" رقـ ــم 90
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة360 :
• يومية أربعة0257 :
• يومية خمسة80921 :

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـمــزيــد مــن األس ــى نـنـعــى إلـيـكــم دولــة
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء السوري
األسبق
جميل سليم شيا
(أبو خلدون)
زوجته :نوال أنيس جعفر
أوالده :املهندس خلدون شيا ،زوجته
وفاء أبو الحسن ،ولداه :جميل ولني
ال ــدك ـت ــور طـ ــارق ش ـي ــا ،زوج ـت ــه نــاديــا
فيرجي ،ولداه :شيرين وتميم
ب ـنــاتــه :روي ـ ــدة ش ـيــا زوجـ ــة املـهـنــدس
عصام أبو الحسن ،أوالدها :غيث ،نور
ومجد
مـيـســون ش ـيــا ،أوالده ـ ــا :ك ـنــان وري ــان
عبد الباقي
مليس زوجة املهندس منح أبو الحسن،
بناتها :النا ،دانا وميسا
ي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـمــانــه يـ ــوم الـجـمـعــة
 2016/5/27في نــادي بدغان الساعة
الواحدة ظهرًا
وتـقـبــل ال ـت ـعــازي بـعــد ال ــدف ــن ويــومــي
الـسـبــت واألحـ ــد فــي ن ــادي بــدغــان من
ال ـثــان ـيــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر ح ـتــى الـســابـعــة
ً
مساء.
ويــوم االثنني في  2016/5/30في دار
طائفة املوحدين الــدروز في فردان من
الساعة الحادية عشرة حتى الخامسة
ً
مساء
بــاقــي أيـ ــام األسـ ـب ــوع ف ــي م ـنــزل ول ــده
خلدون شارع بلس املنارة.
اآلسفون :آل شيا في لبنان وسوريا
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صدق الله العظيم
بمزيد من التسليم والرضى بأمر الله ننعى إليكم املأسوف على شبابه الغالي
املرحوم
فراس أحمد بسمة
والدته املرحومة :نسرين مصطفى أرناؤوط
شقيقاه :زين العابدين ،وهناء زوجة فادي صايغ
جدته لوالده :هناء نعمة
جدته لوالدته :هيام دمياطي
عمه املرحوم علي زين العابدين بسمة
عمتاه :روال زوجة الدكتور سميح سقالوي ،وهالة زوجة السيد علي بسمة
خاله :املرحوم هيثم أرناؤوط
خاالته :سوسن ،رودينة ورفا أرناؤوط
ووري الثرى في جبانة بلدته عني بعال أمس الخميس املوافق فيه  26أيار 2016
تقبل التعازي اليوم الجمعة  27أيار وغدًا السبت واألحد  28و 29أيار في منزل
ُجده زين العابدين بسمة الكائن في منطقة الحوش (صور) ـ ـ للرجال وللنساء.
تـصــادف نهار األحــد املــوافــق فيه  29أيــار  2016ذكــرى مــرور أسبوع على وفاته
وستتلى باملناسبة آي ــات مــن الــذكــر الحكيم ومجلس ع ــزاء حسيني عــن روحــه
الطاهرة في النادي الحسيني لبلدته عني بعال (للرجال) عند الساعة الخامسة
عصرًا ،وفي منزل جده زين العابدين في الحوش طوال النهار (للنساء)
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
الراضون بقضاء الله وقدره :آل بسمة ،آل أرناؤوط ،آل نعمة ،وعموم أهالي بلدة
عني بعال ،ومدينة صور.

◄ذكرى أسبوع ►
يـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادف الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع ف ــي
2016/5/27
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدتنا
الغالية
الحاجة جميلة محمد فرحات (أم غالب)
حرم املرحوم الحاج علي حسني فوز
أوالدهــا :غالب ،جمال ،حسني ،حسن،
محمد ،عباس
صهراها :حسن محمد سالمة وبهجت
محمد قاسم
تـتـلــى عــن روح ـهــا ال ـطــاهــرة آي ــات من
الذكر الحكيم ومجلس عزاء وذلك في
ت ـمــام الـخــامـســة ع ـص ـرًا ف ــي حسينية
بلدتها كفررمان
اآلسفون :آل فوز ،آل فرحات ،آل سالمة،
آل قاسم ،وعموم أهالي كفررمان

استراحة
2299 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 9 9

أفقيا
بسار واحد أو بمجذافني –  -2دولة أوروبية –
 -1السفينة الصغيرة الخفيفة والسريعة
ٍ
حرف إستفهام –  -3ثرثار يوقع الفتنة بني الناس – من يعمل في الزراعة وحراثة األرض
–  -4لثمه على خده –  -5شريط تصويري أو تسجيلي ُيعرض في السينما أو التلفزيون
– مدينة دينية إيرانية –  -6عاصمة أوروبـيــة – فريق غنائي سويدي معتزل –  -7ذكر
األفعى – أقــدم املــدن في فرنسا كانت عاصمة مملكة –  -8حفر البئر – جــواب القبول أو
أجل –  -9يواجه العدو في الحرب أو يناضل ويقاوم ويصارع من أجل تحرير بالده – أكبر
املدن في نيجيريا من حيث عدد السكان –  -10مدينة جزائرية عريقة بأثارها والدخول
الى املدينة يكون عبر أبوابها األربعة

عموديًا
 -1مــن الـحـيــوانــات – عــاصـمــة أوروب ـي ــة –  -2عـتــاب – عــائـلــة سـيــاســي روم ــان ــي ورئـيــس
جمهورية سابق –  -3بطيخ أصفر – حزن وكرب – مقياس مساحة –  -4نفط غير معالج
على طبيعته – هرب من املعتقل – وكالة أنباء عربية –  -5عشرة باألجنبية – تحديد طول
ّ
عاملية لكرة
املساحة باملتر – فك املسألة أو العقدة –  -6من ضواحي لندن ومركز دورة
املضرب –  -7بحيرة شاطئية في رومانيا بدوبروجا على البحر األســود جنوبي دلتا
الدانوب تشتهر بمصائد السمك – أتوكأ على العصا في سيري –  -8للتأوه – ثياب بالية
قديمة –  -9من الحيوانات األليفة – بناء معقود بعضه الى بعض في شكل قوس – ضمير
متصل – ُ -10ساللة السالطني األتراك نشأت في األناضول على أنقاض الدولة السلجوقية

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 2299

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1سليم الحص –  -2محمول – جبيل –  -3إنجيل – و و –  -4رقم – ال – نمر –  -5صف – أحيجو
–  -6فرهود – عتاد –  -7ون – عدن –  -8راندرس – غر –  -9رد – شابت –  -10وسام األمير

عموديًا

 -1سمير صفير –  -2لح – قفر – ّ
أرس –  -3يمام – هوندا –  -4مون – أوند –  -5الجاحد – ّريا –
عس –  -7حجل – ّ
 -6يلي – ّ
ّ
جعد – شا –  -8صب – نوتنغام –  -9يوم – ربي –  -10فلوريدا – تر

حل الشبكة 2298

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

روائ ــي إنكليزي (ُ )1870-1812يعتبر بإجماع النقاد أعـظــم الروائيني
اإلنـكـلـيــز ف ــي الـعـصــر ال ـف ـك ـتــوري وال ي ــزال الـكـثـيــر م ــن أع ـمــالــه يحتفظ
بشعبيته حتى اليوم
ّ = 1+2+7+3+4+6
نبي الفرس ■  = 11+10+9مــال مدفون في األرض ■
 = 8+5خاصتي

حل الشبكة الماضية :فيصل المقداد

