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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
السودان

ّ
المعارضة تتحد على إسقاط البشير:
«تجمع المهنيين» يرسم خريطة الطريق

ُعرض «ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ» على نحو عشرين مجموعة سياسية ﻭﻣﺪﻧﻴﺔ ومطلبية (أ ف ب)

ُي ّ
مهد اتحاد قوى المعارضة خلف شعار «إسقاط
النظام» ،الذي يرفعه المحتجون منذ ما يقارب
الشهرين ،لتغيير جذري في خريطة القوى السياسية،
التي استطاع الرئيس السوداني طوال سنوات حكمه
التحكم بها
ب ـ ـعـ ــد مـ ـ ــا ي ـ ـ ـقـ ـ ــارب ال ـ ـش ـ ـهـ ــريـ ــن ع ـلــى
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات املـ ـط ــالـ ـب ــة ب ـت ـنـ ّـحــي
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس عـ ـم ــر الـ ـبـ ـشـ ـي ــر ،ت ـت ـب ـل ــور
خريطة طريق املعارضة في السودان
ب ـ ـتـ ــوحـ ـ ّـدهـ ــا خـ ـل ــف م ـط ـل ــب إسـ ـق ــاط
ال ـن ـظ ــام ،ع ـلــى اخ ـت ــاف تــوجـهــاتـهــا،
وهــو الـشـعــار ال ــذي رفـعــه املحتجون
مـنــذ ال ـيــوم األول لــاحـتـجــاجــات في
 19كــانــون األول /ديسمبر املــاضــي،
م ــا ع ـ ّـده الـبـشـيــر ف ــي حـيـنــه مـحــاولــة
لـ ــ«اسـ ـتـ ـنـ ـس ــاخ» م ــا ُس ـ ّـم ــي «ال ــرب ـي ــع
العربي» في البالد ،في معرض بحثه
عن دعم خارجي.
ق ــوى امل ـعــارضــة ،الـتــي تـضـ ّـم «تجمع
امل ـه ـن ـي ــن ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن» وأح ـ ــزاب ـ ــا
ّ
س ـي ــاس ـي ــة ص ـغ ـي ــرة مـ ــؤثـ ــرة شــك ـ ّلــت
ث ــاث ــة ت ـح ــال ـف ــات م ـن ـف ـص ـلــة ،ت ـبــنــت
«م ـي ـثــاق ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،ال ــذي
يتضمن حــزمــة مـطــالــب عـلــى رأسـهــا
رحـ ـي ــل الـ ـنـ ـظ ــام ،وت ـش ـك ـي ــل ح ـكــومــة
ان ـت ـقــال ـيــة واج ـب ـه ــا تـحـقـيــق ال ـســام
الـ ـ ـع ـ ــادل والـ ـش ــام ــل وكـ ـف ــال ــة ح ـقــوق
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اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــات ،وت ـط ـب ـي ــق
ب ــرن ــام ــج اق ـت ـص ــادي إس ـع ــاف ــي لــرفــع
املعاناة عن الشعب ،وتطبيق برامج
اإلصـ ـ ـ ــاح الـ ـب ــديـ ـل ــة ،وعـ ـق ــد املــؤت ـمــر
الـقــومــي الــدس ـتــوري لكتابة دسـتــور
ّ
الـ ـب ــاد .ول ـع ــل أه ــم م ـطــالــب امل ـي ـثــاق،
ه ــي ت ـلــك ال ـتــي أص ــر عـلـيـهــا «تـجـمــع
املهنيني» منذ دعوته األولى للتوجه
ن ـح ــو ال ـق ـص ــر ال ـج ـم ـه ــوري لـتـسـلـيــم
ّ
بتنحي البشير فــورًا
مــذكــرة تطالب
ع ــن الـس ـل ـطــة ،ف ــي  25ك ــان ــون األول/
ديسمبر ،حني اقترح ،في حــال وافق
ّ
التنحي ،تشكيل حكومة
البشير على
ّ
انتقالية ذات كفاءات وبمهام محددة،
وذات صـبـغــة تــواف ـق ـيــة ب ــن أط ـيــاف
املجتمع السوداني.
توحد املعارضة خلف مطلب إسقاط
النظام ،الــذي سبق واعتبره البشير
دع ــوة إلــى «ان ـقــاب عـسـكــري» مطلع
الشهر املــاضــي ،خطوة لها دالالتها
السياسية ،ملا تتركه من تأثيرات في
خريطة األحزاب السياسية في البالد،

والتي عمل البشير على تفريقها منذ
 30ع ــام ــا ،مـتـحـكـمــا ب ـخ ـيــوط اللعبة
السياسية من خــال إطــاق حــوارات
داخـلـيــة ،تقابلها أح ــزاب بــاإليـجــاب،
ف ـي ـمــا تـ ــرى أخ ـ ــرى أن ـه ــا تـ ـن ــدرج فــي
سياق مناورات النظام املعهودة.
من هنا ،يرى مراقبون أن قوة البشير
تكمن فــي ضعف املـعــارضــة وتشتت
صفوفها ،وعــدم قدرتها على اتخاذ
موقف موحد تجاه أي من القضايا
الــرئ ـي ـس ـيــة امل ـط ــروح ــة .ل ـكــن تــوحـيــد
رؤى املعارضة أمــس ،بعد مشاورات
واس ـعــة ج ــرت أخ ـي ـرًا بينها لالتفاق
على نص«ميثاق الحرية والتغيير»،
ُي ّ
عد انطالقة جديدة أعطاها «تجمع
امل ـه ـن ـيــن» دف ـع ــا بـتـمـسـكــه بــاملـيـثــاق
امل ــوق ــع ف ــي ك ــان ــون الـ ـث ــان ــي /يـنــايــر
 .2019وسـبــق لــ«الـتـجـمــع» أن رفض

يعمل «تجمع
المهنيين» على توسيع
دائرة المعارضة تحت
شعار «إسقاط النظام»

امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم تـ ـض ــع ض ـمــن
أولــويــاتـهــا إسـقــاط الـنـظــام ،وآخــرهــا
مـ ـب ــادرة «اإلص ـ ـ ــاح والـ ـس ــام» الـتــي
أعلنت عنها  52شخصية سياسية
وأكــاديـمـيــة ،كــونـهــا دع ــت إل ــى إعــان
حـ ـك ــوم ــة ان ـت ـق ــال ـي ــة ب ــالـ ـت ــواف ــق بــن
ق ـيــادة ال ـحــراك الـجـمــاهـيــري والـقــوى
السياسية الكبرى ،علمًا أن البشير
ل ــم ُيـ ـب ــد أي اس ـت ـج ــاب ــة إل ـ ــى ّ
أي مــن
تـلــك امل ـب ــادرات ول ــو بــإطــاق «ح ــوار»
مــع مطلقيها كـمــا وع ــد فــي أكـثــر من
مـنــاسـبــة ،أو ب ــ«دراس ـت ـهــا» كـمــا دعــا
الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي «امل ــؤتـ ـم ــر ال ــوطـ ـن ــي»،
عـضــو ال ـبــرملــان عـبــد الـجـلـيــل الـنــذيــر
الكاروري.
وف ـي ـمــا كـ ــان ال ـب ـش ـيــر ي ــؤك ــد ال ـتــزامــه
ب ـن ـه ــج الـ ـ ـح ـ ــوار ك ــوس ـي ـل ــة لـ ـح ــل كــل
اإلشـ ـك ــاالت ال ـس ـيــاس ـيــة ،مـثـلـمــا جــاء
في خطاب له في كسال مطلع الشهر
الـجــاري ،ويعد بالعمل على تحقيق
التداول السلمي للسلطة ،استمر في
نهج مواجهة االحتجاجات بالعنف
امل ـفــرط ال ــذي راح ضحيته أك ـثــر من
 50متظاهرًا بالرصاص الحي وفق
ّ
مصرًا على
«هيومن رايتس ووتش»،
أن صناديق االقتراع وحدها يمكن أن
تــؤدي إلــى تغيير في الحكم ،ساخرًا
مـ ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام «تـ ـجـ ـم ــع امل ـه ـن ـي ــن»
وسائل التواصل االجتماعي لحشد
املـحـتـجــن ضــد حـكـمــه املـسـتـمــر منذ
ثالثة عقود ،بالقول إن «الحكومات
والـ ــرؤسـ ــاء ال يـمـكــن تـغـيـيــرهــم عبر
واتساب وفيسبوك».
لـكــن الـتـجـمــع ،ال ــذي اسـتـطــاع إثـبــات
وج ـ ـ ـ ــوده عـ ـل ــى األرض ب ـم ـش ــارك ـت ــه
ال ـك ـب ـي ــرة فـ ــي االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ،وف ــي
ت ـن ـف ـي ــذ إض ـ ـ ــراب ـ ـ ــات عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
قطاعات عــدة ،أكــد قوته أمــس أيضًا
بـمــزامـنــة ظ ـهــوره األول عـلــى األرض
مـ ـ ــع أول مـ ــؤت ـ ـمـ ــر م ـ ـش ـ ـتـ ــرك لـ ـق ــوى
املعارضة في ّ
مقر حزب «األمة» ،أكبر
أحــزاب املعارضة ،إلــى جانب الحزب
«ال ـش ـيــوعــي» و«ال ـت ـج ـمــع االت ـح ــادي
امل ـعــارض» و«تـجـمــع الـقــوى املدنية»
و«قــوى نــداء الـســودان» ،التي طالبت
م ـج ـت ـم ـع ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ــاالس ـت ـق ــال ــة
ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـن ـظــام ح ـكــم ان ـت ـقــالــي ملــدة
أربـ ــع س ـن ــوات تـلـيــه ان ـت ـخ ــاب ــات ،في
إطــار «ميثاق الحرية والتغيير» .بل
إن التجمع ،الذي ينظم االعتصامات
وال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات وم ـ ــواك ـ ــب االنـ ـط ــاق
وأوقــاتـهــا ومناطقها ،عبر منصاته
ف ــي وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ال سـ ـيـ ـم ــا «ت ـ ــوي ـ ـت ـ ــر» ،حـ ـي ــث ي ـضــع
وس ــوم ــا يـشــاركـهــا آالف املـتـفــاعـلــن،
أك ــد أم ــس سعيه إل ــى تــوسـيــع دائ ــرة
املـعــارضــة ،بتشديد الناطق باسمه،
محمد يوسف أحمد املصطفى ،على
ض ــرورة الـجـلــوس مــع املــوقـعــن على
م ـب ــادرة جــامـعــة ال ـخــرطــوم وغـيــرهــا
من املـبــادرات« ،بما يضمن املشاركة
الواسعة فــي العمل الـثــوري والفترة
االنتقالية» ،وحديثه عن أن التجمع
والـقــوى املوقعة على امليثاق «تبذل
ج ـهــودًا لـضـمــان املــزيــد مــن املـشــاركــة
الـفــاعـلــة لـلـنــازحــن ،وق ــوى الـهــامــش،
وال ـقــوى املطلبية ،والـســودانـيــن في
الخارج ،واإلسهام برأيهم في اتخاذ
ال ـق ــرارات حــول مستقبل ال ـبــاد» ،ما
يعني أن التجمع الذي ليس له هيكل
تـنـظـيـمــي م ـث ــل ب ـق ـيــة األح ـ ـ ـ ــزاب ،ب ــدأ
يستلهم قوته من «العمل الجماعي»،
وهو ما كان يخشاه البشير.
(األخبار)

زوجته نهاد شاهني الحاج عساف
أوالده ش ـكــري زوج ـت ــه مـ ــاري تــريــز
طـ ـن ــوس ع ـط ـي ــه وول ــديـ ـهـ ـم ــا :ك ـمــال
وساره
املـ ـهـ ـن ــدس ش ـ ـ ــادي زوج ـ ـتـ ــه اي ـل ـي ــان
روبير ترزي وولديهما :رومي وتاال
إبنته الدكتورة منى زوجة جوزيف
ال ـيــاس بــوسـمــره وولــديـهـمــا :مــاريــا
وجورج-إيلي
أشقاؤه لطيفة بطرس رشدان أرملة
شقيقه إدوار وأوالدها وعائالتهم
سيلفي نجيب غسطني مـتــى أرمـلــة
شقيقه جوزف وأوالدها وعائالتهم
شقيقاته أوالد املرحومة ليلي أرملة
عبدو منصور زخور وعائالتهم
غ ـلــوريــا أرم ـل ــة حـبـيــب نــاصــر لبس
وأوالدها وعائالتهم
رئيس وأعضاء املجلس البلدي في
املريجة ،تحويطة الغدير والليلكي
رئ ـ ـيـ ــس وأع ـ ـض ـ ــاء ل ـج ـن ــة األوقـ ـ ـ ــاف
امل ـ ــوح ـ ــدة ف ـ ــي املـ ــري ـ ـجـ ــة ،ت ـحــوي ـطــة
الغدير والليلكي
وعـ ـ ـم ـ ــوم عـ ـ ــائـ ـ ــات :س ـ ــاب ـ ــا ،الـ ـح ــاج
عـ ـ ـس ـ ــاف ،بـ ــاس ـ ـيـ ــل ،عـ ـطـ ـي ــه ،ت ـ ـ ــرزي،
ب ــوسـ ـم ــره ،رشـ ـ ـ ــدان ،غ ـس ـطــن م ـتــى،
زخور ،لبس وعموم عائالت املريجة،
ال ـل ـي ـل ـكــي ،ت ـحــوي ـطــة ال ـغ ــدي ــر وب ــرج
ال ـبــراج ـنــة وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي الــوطــن
وامل ـه ـجــر ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد من
ال ـ ـحـ ــزن واألسـ ـ ـ ــى ف ـق ـي ــده ــم ال ـغ ــال ــي
املأسوف عليه املرحوم
القاضي
كمال شكري سابا
رئيس هيئة التفتيش املركزي سابقًا
امل ـن ـت ـق ــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
الخميس الواقع فيه  14شباط 2019
مـتـ ّـمـمــا واج ـب ــات ــه الــدي ـن ـيــة .يحتفل
بالصالة لراحة نفسه الساعة الثالثة
من بعد ظهر يوم السبت  16الجاري
في كاتدرائية مارجرجس املارونية،
وس ــط ب ـيــروت ثــم ي ــوارى ال ـثــرى في
مدفن العائلة في املريجة.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة 15
ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــون ك ـن ـي ـســة م ــار
الـيــاس ،املــريـجــة الليلكي اب ـتـ ً
ـداء من
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر
ً
مساء،
ولغاية الساعة السادسة
ً
ويومي السبت قبل الدفن إبتداء من
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر
واالح ـ ـ ـ ــد  17الـ ـ ـج ـ ــاري فـ ــي ص ــال ــون
ك ــات ــدرائ ـي ــة م ــارج ــرج ــس امل ــارون ـي ــة،
وسـ ــط بـ ـي ــروت اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة
الـحــاديــة عـشــرة قـبــل الـظـهــر ولغاية
ً
مساء،
الساعة السادسة
ويوم اإلثنني  18الجاري في صالون
ً
ابتداء
كنيسة مار منصور ،النقاش
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة قـبــل
ال ـظ ـه ــر ول ـغ ــاي ــة ال ـس ــاع ــة ال ـســاب ـعــة
ً
مساء .
الـ ــرجـ ــاء إبـ ـ ـ ــدال األك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
ل ـل ـك ـن ـي ـســة واعـ ـتـ ـب ــار ه ـ ــذه ال ـن ـش ـ ــرة
إشعارًا خاصًا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

◄ إعالنات رسمية ►
◄ ذكرى ►
ب ـم ـنــاس ـبــة م ـ ــرور أسـ ـب ــوع ع ـلــى وف ــاة
فقيدتنا الغالية
املرحومة
الحاجة عاتكة يوسف زعرور
أرملة املرحوم الحاج ابراهيم حمادة
(أبو عبد الله)
شقيقها :املرحوم الحاج علي يوسف
زعرور
أوالده ـ ـ ــا :ال ـح ــاج ع ـبــد ال ـل ــه ،الــدك ـتــور
مالك ،الحاج عباس حمادة
بـنــاتـهــا :الـحــاجــة رج ــاء زوج ــة الـحــاج
أح ـمــد ك ــال ــوت ،فــاطـمــة زوج ــة محسن
رعد
ال ـح ــاج ــة ن ـ ــورا زوج ـ ــة الـ ـح ــاج حـســن
رمال ،أميمة حمادة
الحاجة عبير زوجــة الحاج مصطفى
شعيب
ت ـت ـل ــى آي ـ ـ ــات ب ـي ـن ــات وم ـج ـل ــس عـ ــزاء
ح ـس ـي ـنــي ع ــن روحـ ـه ــا ال ـط ــاه ــرة ي ــوم
األحد  17شباط  2019الساعة العاشرة
صباحًا في حسينية بلدتها النميرية.
ك ـمــا تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم االث ـن ــن 18
شـ ـب ــاط  2019مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة
إل ــى ال ـســاعــة ال ـســادســة ف ــي الجمعية
اإلس ــامـ ـي ــة ل ـل ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي ،الرملة البيضاء  -بيروت.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه :آل ح ـمــادة ،آل
زعرور ،آل كالوت ،آل رعد ،آل رمال
آل شعيب وعموم أهالي بلدة النميرية

نتائج اللوتو اللبناني
7 41 37 36 35 30 16
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1692وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة41 - 37 - 36 - 35 - 30 - 16 :
الرقم اإلضافي7 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 1.117.959.335ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1.117.959.335 :ل .ل.
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 148.730.325ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة148.730.325 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 57.173.850ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 4.397.938 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 57.173.850ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 874 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 65.410 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 108.552.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 13.569 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 917.850.860 :ل .ل.
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1692
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح04897 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة37.500.000 :ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.4897 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.897 :
 الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.97 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب "يــوم ـيــة" رق ــم 771
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة112 :
• يومية أربعة5336 :
• يومية خمسة52397 :

إعالن
تعلن بـلــديــة شمسطار غ ــرب بعلبك عن
حــاجـتـهــا لتعيني مـحــرر واح ــد فــي مــاك
البلدية عن طريق املباراة.
فعلى الراغبني في االشتراك الحضور الى
البلدية لــاطــاع على الـشــروط املطلوبة
وذلــك اثناء الــدوام الرسمي وبعد خمسة
ع ـش ــر ي ــوم ــا مـ ــن ن ـش ــر ه ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان فــي
الصحف املحلية.
شمسطار في 2019/2/12
رئيس بلدية شمسطار  -غربي بعلبك
سهيل شبلي الحاج حسن

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال من التابعية البنغالدشية
MAIN UDDIN SARKER
SHAMIM PRODHANIA
TARIQUL ISLAM
ANIS
IBRAHIM MUNSHI

JOMMAN MIAH
BILLAL HOSSAIN
MONIR
MD RIDOY MIAH
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــم ش ـي ـئ ــا"
االتصال على الرقم 81-840808 :

SADEK
MONIR HOSSAIN
ATIKUR RAHMAN
MOHAMMAD OLI ULLAH
MOHAMMAD ABDUS SALAM
JAMIR MIAH

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺬﻛﺎء اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻲ،
ﻗـﺪﻣﻨﺎ ﻟﻤـﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘـﻘﺒﻞ رﻳـﻨﺎ.
ّ
ﺑﺪﻋﻤﻚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺳﻴﺼﺒﺢ واﻗﻊ.
ﻟﻠﺘﺒﺮع
ّ
www.cccl.org.lb/FutureReina
+961 70 351515

استراحة
3089 sudoku
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أفقيا
 -1أول رئيس للواليات املتحدة األميركية –  -2أكبر مدن أالسكا فيها مطار دولي
يعتبر ملتقى للخطوط القطبية العاملية – سقي النبات –  -3جنون – ملك باألجنبية
– مدينة تاريخية في إمارة الفجيرة إشتهرت في صدر اإلسالم أثناء حروب ّ
الردة ّ–
ّ
مسنة –  -5في الطليعة – ّ
حرك وهز
 -4من أنواع الزجل مصاحب للميجانا – إمرأة
– ّ
ينم ويكذب في الكالم –  -6عاصمة أوروبية – دلك سطح املنزل الترابي –  -7ثعلب
باألجنبية – سارق –  -8مدينة أردنية – شجر كبير غليظ الساق متني الخشب – -9
أصفر باألجنبية – يدس أرض القمر – أدرج امليت في الكفن –  -10أمبراطور روماني
أحرق روما – من الطيور من رتبة الدجاجيات

عموديًا

أضخم املساجد في لبنان –  -2ماركة سجائر – اوتوماتيكي تلقائي – -3
 -1من
ّ
التيار البحري أو ّ
ورق – ّ
دوامــة البحر التي يخشى فيها الغرق –  -4لفافة
ضعف
الر ْجل – عكسها عاصمة أملانيا اإلتحادية قبل الوحدة –  -5من الطيور الجميلة –
ِ
تسعة باألجنبية –  -6أحرف متشابهة – رجل أسطوري إشتهر بالحمق والبالهة
تنسب إليه نوادر وفكاهات –  -7جرح رأسه – من أسماء األسد –  -8نهر في األهواز
فــرع من نهر دجلة –  -9قلنسوة دائــريــة حمراء اللون توضع على الــرأس – ًرفيقة
طبوش في الرسوم املتحركة –  -10مخرج سينمائي مصري راحل مات مقتوال

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

 -1رينغو ستار –  -2باريس – خرير –  -3سرعني – حي –  -4عصيانه – جام –  -5ا ي س غ ا ر ل
– نم –  -6لد – بون –  -7جون سنو – سوط –  -8من – يانا – اف –  -9فاس – لف –  -10لبان الذكر

عموديًا
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مشاهير 3089

حلول الشبكة السابقة

 -1ربيع الجميل –  -2يا – صيدون –  -3نرسيس – فا –  -4غيراغوسيان – ّ -5
وسعنا – ناسا
ّ
–  -6يهربون –  -7تخن – لو – الذ –  -8آر – نس – فك –  -9ريحان – وا –  -10ريم مصطفى

حل الشبكة 3088

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

طبيب أملاني ( )1902-1821أخصائي في علم األمــراض وعلم اإلنسان.
ع ـمــل ف ــي ال ـس ـيــاســة الـ ــى ج ــان ــب ال ـط ــب ُ
وي ـع ـت ـبــر أحـ ــد مــؤس ـســي الـطــب
اإلجتماعي
 = 3+8+2+1+6مؤسس علم النفس ■  = 9+8+7+4+10سائق باألجنبية
■  = 11+5للتمني

حل الشبكة الماضية :خلود العميان

