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إعالنات

قد يكون حلم تركيا األوروبي منتهيًا:
هل السلطان مستعد ألوراسيا؟
بـلــغ أرص ــن املــدافـعــن عــن «الـقـيــم الـغــربـ ّـيــة»
مرحلة القنوط ،فبالنسبة لهم صارت أوروبا
ّ
ّ
شعبويتني على حدودها
أوتوقراطيتني
تعاني من
ّ
الشرقية :روسيا  -بوتني وتركيا  -أردوغان.
ّ
بالنسبة لزعماء االتـحــاد األوروب ـ ّـي السياسيني ال
تــوجــد س ــوى سـ ّ
ـرديــة واح ــدة مـقـبــولــة ،وه ــي اإلدان ــة
ّ
ّ
ال ـشــام ـلــة وال ـه ـس ـت ـيــريــة ل ــ«ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ــات غير
الـلـيـبــرالـ ّـيــة» الـتــي يـشــوبـهــا الـحـكــم ال ـف ـ ّ
ـردي وال ـعــداء
لألجانب وقمع ّ
حرية التعبير .وينطبق ذلــك أيضًا
على حـكــام هنغاريا ،النمسا ،صربيا ،سلوفاكيا
والتشيك.
ّ
األوروبي واملؤسسات الداعمة لهم -
زعماء االتحاد
ّ
ّ
الجماهيري
السياسية ،األكاديميا ،اإلعالم
األحزاب
 ال يمكنهم فهم كيف وملاذا ال تعكس الفقاعة التيّ
صنعوها حقيقة ما يفكر ويشعر به الناخبون.
ب ــدل ذل ــك ،يــوجــد مـثـقـفــون غـيــر مــؤثــريــن يقيمون
ّ
ّ
الحداد على تآكل ّ
الحضارية النبيلة،
الغربية
املهمة
فلسفية تشمل إحــاالت تاريخيةّ
ّ
ويوظفون دوامــة
ّ
ّ
إنجيلية لبيان قلقهم.
وحتى
ترعبهم شخصيات شبيهة بدارث فادر [من سلسلة
حرب النجوم]  -من بوتني وأردوغــان إلى شي جني
بينغ وخامنئي .وبدل فهم الصبغة الجديدة ّ
لتبصر
األصلي  -التاريخ يسير ّ
ّ
مرة أخرى
أرنولد توينبي
ّ
ّ
 ّيتمرغون في وحل مقولة «الغرب ضد البقية» .ال
ّ
ّ
األوراسي الهائل،
يمكنهم فهم مسار إعادة التشكل
ّ
الشعبية الكبيرة التي
ويشمل ذلك العجز عن فهم
يحظى بها رجب ّ
طيب أردوغان في تركيا.

ّ
تنفيذي
سلطان ومدير

مستفيدًا من نسبة مشاركة وصلت إلى  85في املئة
ونسبة أصوات بلغت  52.5في املئة  -أي بال املرور
إلى جولة ثانية  -صار أردوغــان اآلن جاهزًا لحكم
تركيا ،جامعًا على نحو آســر بني َ
دوري السلطان
ّ
التنفيذي.
واملدير
ّ
ّ
الرئاسي الجديد في تركيا  -وهو
في ظل الترتيب
مــن بـنــات أف ـكــار أردوغـ ــان  -ألـغــي منصب رئيس
ال ــوزراء الــذي شغله أردوغ ــان نفسه لثالث دورات
قبل انتخابه رئيسًا ّ
للمرة األولــى في  .2014وفي
ّ
ّ
والقضائي،
حني يمكن له إدارة الجهازين التنفيذي
ّ
ال ينطبق األم ــر عـلــى الـجـهــاز الـتـشــريـعــي ،إذ بعد
حصوله على  42.5في املئة من األصوات ،ما يعني
ّ
الغالبية
 295مقعدًا ،خسر حزب العدالة والتنمية
ّ
البرملانية ّ
للمرة األولى خالل  16عامًا ،ويجب عليه
اآلن تــأسـيــس تـحــالــف مــع ح ــزب الـحــركــة الـقــومـ ّـيــة
املنتمي إلى أقصى اليمني.
يمكن لتأويل متشائم القول ّإن ذلك تحالف مسموم
ّ
السياسي غير املتسامح وأقصى اليمني
بني اإلسالم
ّ
متشدد .لكنّ
الفاشستي  -وكالهما بالطبع قوميّ
الحقيقة مع ذلــك مختلفة بعض الـشــيء .فباعتبار
ّ
معاد للغرب أكثر حتى من
ّأن حزب الحركة
القومية ٍ
ّ
حزب العدالة والتنمية ،فإن خريطة الطريق قد تشير
ّ
الجيوسياسية إلى اتجاه وحيد :االندماج
من الناحية
ّ
األوراسي .في نهاية املطاف ،لن ّيصل مسار التحاق
تركيا باالتحاد األوروبـ ّـي ،املعطل بصفة دائمة ،إلى
أي مكان؛ بالنسبة لبروكسيل ،أردوغــان ليس أكثر
ديموقراطي ُم ّ
ّ
ٍّ
ليبرالي وغير مرحب
زيف ،غير
من
به.
ب ـ ـمـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ت ـع ــرض ــت ن ــزع ــة أردوغ ـ ـ ـ ــان «ال ـن ـيــو
 ع ـث ـم ــان ـ ّـيــة» إلـ ــى اخ ـت ـب ــار واق ـ ـعـ ـ ّـي ،ح ـي ــث فـشـلــتّ
استراتيجيته هو ورئيس وزرائــه داوود أوغلو في
ســوريــا .لكن مــع ذلــك ،لــم يختف الهاجس الـكـ ّ
ـردي،
خصوصًا بعد نجاح ّ
عمليات درع الفرات وغصن
ال ــزي ـت ــون ضـ ـ ّـد وحـ ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـعــب املــدعــومــة
أم ـيــركـ ّـيــا ،ال ـتــي يـعـتـبــرهــا أردوغ ـ ــان ام ـت ــدادًا لحزب
ّ
الكردستاني .تسيطر أنقرة اآلن على عفرين
العمال
ّ
التي كانت سابقًا تحت السيطرة الكردية ،وبعد عقد
ّ
صفقة ّ
أميركية ،يجب على وحدات حماية
تركية -
الـشـعــب م ـغــادرة منبج أي ـضــا .وحـتــى بـعــد التخلي
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عن شعار «يجب على األسد أن يرحل» ،فألسباب
ُ
ّ
عملية ستبقي أنـقــرة مــوطــئ قــدم لها فــي ســوريــا،
وهي منخرطة في مسار أستانة للسالم إلى جانب
روسيا وإيران.

اجعلها جسرًا

ّ
التركية منحصرة بني يمني الوسط
كانت السياسة
ّ
ويسار الوسط ،لكن كان الجيش العلماني يحركهم
ّ
الديني
دائمًا كالدمى .كان يتم دائمًا احتواء اليمني
ّ
شعبية على امتداد
 فقد كــان الجيش يرتعب مناألناضول.
عندما بدأ حزب العدالة والتنمية سلسلة انتصاراته
ف ــي  ،2002ك ــان يـمـيــل ملـصـلـحــة أوروب ـ ــا عـلـنــا (لــم
ت ـحــدث الح ـقــا ّأي مـعــامـلــة ب ــامل ـث ــل) .غـ ــازل ال ـحــزب
غالبيتهم املطلقة ّ
ّ
ريفيني
األكراد أيضًا ،الذين كانت
محافظني ّ
دينيًا ،وتقارب الحزب وأردوغان حتى مع
«الغوالنيني» ،لكن بعد ترسيخ قبضتهم االنتخابيةّ
ّ
صارت مواقفهم أكثر خشونة.
ّ
التحول هي حركة منتزه جيزي في
وقد تكون نقطة
 .2013وفي  2015بدأ حزب الشعوب الديموقراطيّ،
ال ـي ـسـ ّ
ـاري وامل ـســانــد ل ــأك ــراد ،فــي ال ـب ــروز وان ـتــزاع
االنتخابية من حزب العدالة والتنمية .ردّ
ّ
األصــوات
ّ
أردوغ ــان من خــال وضــع استراتيجية للخلط بني
ّ
الكردستاني ووصفه
حزب الشعوب وحزب العمال
ّ
ـ«اإلرهابي» ،وهو أمر مناف للعقل.
ب
ّ
ّ
تم وضع قادة الحزب في السجن على نحو متكرر،
وفي االنتخابات األخيرة ،قاد زعيم الحزب صالح
ال ــدي ــن دم ـي ــرت ــاش ال ـح ـم ـلــة االن ـت ـخ ــاب ـ ّـي ــة م ــن داخ ــل
السجن ،محذرًا« :ما نعيشه هذه األيــام ليس سوى
مقدمة نظام الــرجــل الــواحــد .الـجــزء املــرعــب لــم يبدأ
بعد» .وعلى رغم مواجهة عدد كبير من العراقيل،
فاز حزب الشعوب بـ 11.7في املئة من األصوات ،ما
يساوي  67مقعدًا.
«ن ـظــام الــرجــل ال ــواح ــد» ج ــرى تمتينه مـنــذ عــامــن،
بـعــد إط ــاق «ال ـغــوالنـ ّـيــن» داخ ــل الـجـيــش االن ـقــاب
الفاشل .ويحمل أردوغــان وقيادة حزبه قناعة ّ
بأن
ّ
«الغوالنيني» تلقوا مساعدة ّ
مهمة من حلف شمال
ّ
األطلسي (الناتو) .وقد كانت حملة التطهير الالحقة
ُمدمرة ،حيث طاولت عشرات اآلالف من الناس .أيّ
شخص ،في ّأي مكان ،من األكاديميا إلى الصحافة،
ينتقد أردوغــان أو الحرب القذرة الجارية في شرق
األناضول ،يتم إسكاته.
ي ـشـ ّـدد املـ ــؤرخ ال ـتــركـ ّـي ك ــام إري ـم ـتــان ،عـلــى طريقة
ّ
دفاع أردوغــان عن ضرورة إجراء انتخابات مبكرة
مــن خ ــال اسـتـحـضــار «ال ـت ـط ـ ّـورات الـتــاريـخـ ّـيــة في
ّ
األهمية بمكان أن
العراق وسوريا» التي جعلت «من
تتجاوز تركيا حالة الاليقني» .ويصف إريمتان ما
ُيسمى «تحالف الشعب» بني حزب العدالة والتنمية
ّ
ّ
بأنه «توليفة ّ
إسالمية»
تركية
وحزب الحركة القومية
للقرن الواحد والعشرين ،مشيرًا إلى «الحجم الكبير
لقاعدة حــزب العدالة والتنمية واقتناعها التام ّ
بأن
التغيير الجاري في النظام صائب ّ
ّ
وأن عودة اإلسالم
ّ
إلى الحياة التركية العامة قد تأخرت كثيرًا».
ّ
ليبرالي» أو شيئًا آخر ،يبقى
إذن ،سواء كان «غير
ّ
الواقع ّأن الناخبني األتراك ُيفضلون أردوغــان .ربما
انـتـهــى الـحـلــم األوروب ـ ـ ّـي لــأبــد ،تتخذ الـعــاقــات مع
ّ
عثمانية» حقل ألغام،
«الناتو» منحى سيئًا« ،النيو -
ّ
األوراسي الوجهة املعقولة.
لذلك يبدو االندماج
ال ـعــاقــات م ــع إيـ ــران م ـس ـت ـقـ ّـرة ،ال ـعــاقــات الـطــاقـ ّـيــة
ّ
ّ
األهمية .يمكن
والعسكرية مع روسيا على غاية من
ّ
لتركيا االستثمار في الخطط االقتصادية املوجودة
على امـتــداد آسيا الوسطى ،خصوصًا ّأن روسيا
وال ـصــن تـغــريــانـهــا لــانـضـمــام ملنظمة شانغهاي
ّ
للتعاون .قد يتمكن أردوغان أخيرًا من جعل تركيا
ّ
الرئيسي الرابط بني طرق الحرير الجديدة،
الجسر
أو مبادرة الحزام والطريق ،وبني الغرب .تلك صفقة
ـاد ال
أف ـضــل بـكـثـيــر م ــن م ـحــاولــة االن ـض ـمــام إل ــى ن ـ ٍ
يــريــدك أن تـكــونــا ع ـض ـوًا ف ـيــه« .دي ـمــوقــراطـ ّـيــة غير
ّ
ليبرالية»؟ من يأبه؟
* عن موقع «»AsiaTimes

ان ش ــرك ــة MSC Mediterranean
)shipping company (Lebanon
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان
ان شـ�ركـ�ة �3F Fast Freight For
warders
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان
ان شــركــة Container stevedoring
services
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان

رئـ ـي ــس وأعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس إدارة
شركة التفريغ اللبنانية ش.م.ل.
ينعون بمزيد من األسف واللوعة
الفقيد الغالي املرحوم
حسن ابراهيم الجارودي
ت ـغ ـمــده ال ـل ــه بــرح ـم ـتــه ورض ــوان ــه
ول ـ ـل ـ ـعـ ــائ ـ ـلـ ــة امل ـ ــرفـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــة الـ ـصـ ـب ــر
وال ـس ـلــوان ولعائلته الـكــريـمــة من
بعده طول البقاء.

إن شركة إبراهيم ياسني القيسي
وشركاه
تنعى بمزيد مــن األســى والرضى
بـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـلـ ــه فـ ـقـ ـي ــده ــا الـ ـغ ــال ــي
املرحوم
حسن إبراهيم الجارودي
وتـ ـتـ ـق ــدم مـ ــن األخ الـ ـع ــزي ــز مـنـيــر
وذوي ـ ـ ـ ــه ال ـ ـك ـ ــرام ب ــأح ــر الـ ـتـ ـع ــازي
وألهمهم الله الصبر والسلوان.

رئ ـي ــس وأع ـ ـضـ ــاء ن ـق ــاب ــة ش ــرك ــات
الـ ـت ــران ــزي ــت والـ ـنـ ـق ــل الـ ــدولـ ــي فــي
لبنان
ت ـن ـعــى ال ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن ال ـح ــزن
واالسى فقيدها املرحوم
حسن ابراهيم جارودي
راجـ ـ ــن الـ ـل ــه ان ي ـت ـغ ـمــده ب ــواس ــع
رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما نـشــارك عائلته بـهــذا املصاب
األلـيــم ونتقدم منها ومــن العائلة
املرفئية بخالص العزاء.

ان شــركــة Lebanese Stevedoring
company
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان

ان شرك ة �International Stevedor
ing company
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
يـنـفــذ ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي ال ـفــرن ـســي ش.م .ل
باملعاملة 2017/273
ب ــوج ــه ب ــول ــس فـيـلـيــب اده ك ـشــف حـســاب
وتـ ـسـ ـهـ ـي ــات م ـص ــرف ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ملـبـلــغ
 / 1200000 /د.أ اض ــاف ــة ال ـ ــى ال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
ويجري التنفيذ على  1200سهم في العقار
 6015كفردبيان حصة بولس اده مساحته
 / 630 /م.م وهو بموجب االفادة العقارية
قطعة ارض بور مفرز عن العقار رقم . 80
وبالكشف تبني ان بناء يقوم عليه مؤلف
من مرآب مسقوف بمساحة  45م.م تقريبا
على مستوى الطريق العام.
 طابق سفلي يحتوي على غرفة للشودياروغرفة كبيرة ما زالت على الباطون ولها
شـبــابـيــك م ــن خـشــب وب ــاب امل ــدخ ــل خشب
بمساحة  53,2م.م تقريبا.
 طــابــق ارضـ ــي م ـش ـغــول م ــن امل ـن ـفــذ عليهجـ ــرى خ ـلــع الـ ـب ــاب وت ـب ــن انـ ــه م ــؤل ــف من
مدخل ودار وسفرة مفتوحة على املطبخ
والشرفة الحقت بالصالون واربـعــة غرف
ن ــوم بـيـنـهــم حـمــامــن واحـ ــدى ال ـغــرف لها
حـ ـم ــامـ ـه ــا م ـ ــع ح ـ ـمـ ــام ض ـ ـيـ ــوف وف ـس ـح ــة
خارجية لجهة الـغــرف ومنها درج يــؤدي
الــى فسحة بمستوى ادنــى ضمنها شجر
أرز .االب ــواب خـشــب ،الـبــاط بــاركـيــه ،وفي
الغرف فوباركيه اما في املطبخ والحمامات
سيراميك وبــورســان .بــار عــريــض خشب
قاعدته حديد يفصل بني املطبخ والسفرة،
املـجـلــى سـتــانـلــس ان ـكــاس ـتــري م ــع خــزائــن
خ ـش ـب ـي ــة وفـ ـ ــي املـ ـطـ ـب ــخ بـ ـ ــاب يـ ـ ــؤدي ال ــى
الفسحة الخارجية .وفي الصالون مدخنة
حــائــط حــديــد وف ــي الـسـقــف دي ـكــور خشب
وض ـم ــن الـ ـغ ــرف ح ــائ ــط وك ــذل ــك ف ــي املـمــر
املؤدي اليها .وهذا الطابق بمساحة 181,4
م.م تقريبا.
 الـطــابــق االول مــأهــول مــن الــدكـتــور بيارفــرح املالك في الشيوع وقــد تم فتح الباب
من قبل الناطور .وهــذا الطابق مؤلف من
مــدخــل ودار وس ـفــرة ب ــاط رخ ــام ،وضمن
الدار مدخنة حائط من حجر رملي وغرفة
خ ــادم ــة م ــع ح ـم ــام ـه ــا ارضـ ـه ــا م ــوزاي ـي ــك
والحمام سيراميك ودرج داخلي يؤدي الى
شاحط ارضــه باطون ولــه ثالثة شبابيك.
اما في الغرف الثالثة خزانة حائط وكذلك
ف ــي امل ـم ــر م ــع ح ـم ــام ب ــن الـ ـغ ــرف وح ـمــام
ضيوف.
االب ــواب الداخلية معاكس واحــدى الغرف

ل ـهــا ح ـمــام ـهــا الـ ـخ ــاص .ال ـش ـبــاب ـيــك دوب ــل
فيتراج الومنيوم ولها شبابيك خارجية.
ل ـل ـب ـن ــاء م ــدخ ـل ــن م ـن ـف ـص ـلــن ك ـن ــاي ــة عــن
درجني وللبناء حائط كبير لجهة الطريق
وال ـ ـجـ ــدران تـلـبـيــس م ــع رش وي ـقــع ضمن
م ـشــروع الـجـمــال فــي كـفــدردبـيــان ومجهز
بشوفاج .هــذا الطابق مساحته  181,4م.م
م ــع وجـ ــود درج داخ ـل ــي يـ ــؤدي ال ــى ثكنة
القرميد.
تاريخ قرار الحجز 2013/11/19
وتاريخ تسجيله2013/11/29 :
بـ ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــن  1200سـ ـه ــم ف ـ ــي الـ ـعـ ـق ــار
6015كفردبيان حصة بولس اده 672400 /
 /د.أ
وبدل طرحها  / 403440 /د.أ او ما يعادله
بالعملة الوطينة.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ب ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 10/7/2018الساعة  11,00قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان .للراغب بالشراء دفع
ب ــدل ال ـطــرح بـمــوجــب شــك مـصــرفــي منظم
ألمــر حضرة رئيس دائــرة تنفيذ كسروان
او تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة مــن اح ــد املـصــارف
املقبولة من الدولة ويتحمل
رس ــوم الـتـسـجـيــل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها
مقاما مـخـتــارا لــه كما عليه االط ــاع على
قـيــود الصحيفة العينية الـعــائــدة للعقار
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن

من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب جان عبد الله أبو رجيلي أحد ورثة
عبد الله نعوم أبو رجيلي سند ملكية بدل
ضائع للعقارين  517سرجبال و 64وادي
الدير.
للمعترض مراجعه األمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/1296
طالب التنفيذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل -
وكيله املحامي ميشال مراد
املنفذ عليهما :يوسف حسني جبور وفاتن
سري الدين
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
لـلـمــرة األول ــى س ـيــارة املـنـفــذ عليه يوسف
ح ـس ــن ج ـب ــور م ــن نـ ــوع ب ـي ـجــو  107رق ــم
ل ــوحـ ـتـ ـه ــا /380986ج م ـ ــودي ـ ــل 2008
واملـحـجــوزة فــي مــرآب رزق أمـهــز الـحــدث -
الليلكي على أساس  60باملاية من قيمتها
التخمينية البالغة /2755/دأ بعد حسم
رسـ ــم امل ـي ـكــان ـيــك ال ـب ــال ــغ /545/دأ وذل ــك
تحصيال لــديــن املنفذ البالغ /15030/د.أ
عدا الفوائد واللواحق وذلك نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ــي  2018/7/12ال ـســاعــة الـثــالـثــة
والنصف بعد الظهر .فعلى الراغب بالشراء
الحضور في املوعد واملكان املحددين اعاله
مصحوبا بالثمن نقدا و %5رسم داللة.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
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إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

خرج ولم يعد
غادرت العاملة االثيوبية
DESTA FENTAW MELESE
مــن عند مخدومها ,الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 76/818588
غادر العمال البنغالدشيون
ALAMGIR HOSEN
DELOWAR
ALI HOSSAIN
مــن عند مـخــدومـهــم ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتـصــال على
الرقم 76/896856

مطلوب

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

Seeking for a Hotel in
Iraq - Karbalaa٬ financial
controller & general
manager٬ minimum 4-5
years experience
in Hospitality or similar
fields. Send CV e-mail:
recruitnow333@gmail.com
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أفقيا
 -1أمني عام سابق لجامعة الدول العربية –  -2من أمراء لبنان حكموا إمارة الشوف
–  -3قائد الطائرة – حقد وغش – متشابهان –  -4خدع وخان – خالف ليلي –  -5لدن
ودبق – مكان إستخراج املعادن من باطن األرض –  -6قلق وحزن – مدينة مغربية –
ِ
في الطليعة –  -7التدريب على إستعمال آالت رياضية – ُ -8يستخرج من األشجار
للصناعة – نهار وليل – طائر وهمي كبير أو قطعة من أحجار لعبة الشطرنج –
 -9نعم باألجنبية – عائلة مطرب لبناني شعبي مشهور – إحدى اإلمارات العربية
ّ
شمالي البحر األحمر بني شبه جزيرة سيناء والسعودية
املتحدة –  -10خليج يقع
واألردن ويبلغ طوله حوالي  200كلم

عموديًا

 -1إمام في النحو من العراق من تالميذ ْ
ثعلب – من الفاكهة –  -2خالف كريم – عائلة
رئيس جمهورية موزامبيقي توفي بحادث تحطم طائرة – ُ -3يكاتب – قلب الثمرة –
 -4مدينة إيرانية – مادة تستعمل في تبليط الشوارع والطرق – زار األماكن املقدسة
–  -5للتعريف – عاصمة أفريقية – َ -6
لس َع ُه العقرب – لباس يستر النصف األسفل
من الجسم –  -7أحد أوالد سام كما جاء في التوراة – بحر –  -8قرع الجرس – صفة
ّ
وحولها الى مسحوق –  -9ماركة سيارات
العود كآلة موسيقية – جرش الحبوب
– ماء كثير –  -10فوالذ – من األطباق واألكالت املعروفة في لبنان والدول العربية

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.

1

 -1يوسف ستالني –  -2أنــوار – مع –  -3سيناء – بر –  -4فاخر – وهم –  -5الهدنة
–  -6عدسات – زاد –  -7بنها – كان –  -8اك – الشر – دو – ّ -9
نرس – يم – رنا – -10
كميل شمعون

عموديًا
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مشاهير 2903

حلول الشبكة السابقة

 -1يوسف شعبان –  -2يا – دنكرك –  -3سان خوسه – سم –  -4فنار – ا ا ا –  -5سوء – آت – ليل –
 -6تا – فل – كشمش –  -7أرب – هزار –  -8رودان – رع –  -9يم – هند – دنو –  -10نعامة – صوان

حل الشبكة 2902

إعداد
نعوم
مسعود
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11

فنان أميركي ومنتج وكــاتــب كلمات أغانيه حققت مبيعات ألبوماته
الرقم القياسي .إشتهر بأغنية « مرحبا أو هيلو « وتتميز أغلبية أعماله
بالرومانسية والكلمات املعبرة عن الحب
 = 4+3+5+4+2+10ن ــوع تـســريـحــة شـعــر ■  = 7+9+8+1وح ــدة قياس
السوائل ■  = 7+11+6عملة ايطالية

حل الشبكة الماضية :زكريا عرداتي

