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إعالنات
◄ وفيات ►

إلعالناتكم
ّفي صفحة
المبوب والوفيات

03/662991

ب ـمــزيــد م ــن ال ــرض ــى والـتـسـلـيــم
بقضاء الله وقدره
ننعى بكثير من الحزن واألسى
فقيدتنا الغالية
هيام طباره
أرملة مايكل أودز
املنتقلة الــى رحمته تعالى في
إسبانيا في  17أيلول 2014
بـ ـن ــاتـ ـه ــا :مـ ـن ــى وري ـ ـمـ ــا ول ــول ــو
واملرحومة لينا نانا
أشقاؤها :د .بهيج طباره زوجته
هدى كرياكوس والسفير رياض
ط ـبــاره وامل ــرح ــوم وسـيــم طـبــاره
وعائالتهم
شقيقتها :سـعــاد ط ـبــاره زوجــة
بيار بينييه وعائلتها
تقبل الـتـعــازي يــوم الجمعة 26
أيلول  2014من الساعة العاشرة
صـبــاحــا حـتــى ال ـســادســة مـسـ ً
ـاء
فـ ــي ن ـ ـ ــادي خ ــري ـج ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية ـ ـ ـ الوردية
اآلسفون :آل طباره ونانا ودياب
وكرياكوس وبينييه والقعقور
وص ــافـ ـيـ ـت ــي وع ـ ـبـ ــد ال ـ ـلـ ــه وأبـ ــو
شديد

في المكتبات

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

انـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى ظهر
أم ــس الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ــي 25
أي ـ ـلـ ــول  2014ف ـق ـي ــدن ــا ال ـغ ــال ــي
املرحوم
األستاذ حسن علي عبد الجواد
األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـس ــاب ــق لـلـجـنــة
األوملبية اللبنانية
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ل ــاتـ ـح ــاد
اللبناني لكرة اليد
امل ــدي ــر ال ـس ــاب ــق لـ ـ ــدار املـعـلـمــن
للتربية الرياضية
زوجته :املربية سهام الددا
أوالده :ال ــدك ـت ــور ع ـلــي (رئ ـيــس
مجلس إدارة مستشفى صيدا
ال ـح ـكــومــي) ،ال ـص ـيــدلــي غ ـســان،
االخـصــائــي زي ــاد ،واالخصائية
لـيـنــا زوجـ ــة امل ـحــامــي عــزالــديــن
البزري.
أشقاؤه :الحاج حسام ،املرحوم
حسيب (الرئيس السابق التحاد
ن ـقــابــات ال ـع ـمــال واملـسـتـخــدمــن
في الجنوب) واملرحومة وجيهة
زوجة املرحوم الحاج عمر رضا
املصري
أشـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــاء زوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــه :سـ ـ ــامـ ـ ــي
الـ ـ ـ ــددا ،ال ــدكـ ـت ــور س ـم ـيــر الـ ـ ــددا،
واملرحومان عبد الحليم ورفيق
الددا
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالؤه :ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاج م ـص ـط ـف ــى
ال ــوت ــار وال ـح ــاج رامـ ــز سليمان
وامل ــرح ــوم ــون ال ـح ــاج مصطفى
ح ـ ـ ـجـ ـ ــازي ومـ ـصـ ـطـ ـف ــى ال ـي ـم ــن
وعثمان يعفوري
ي ـص ـلــى ع ـلــى ج ـث ـمــانــه ال ـطــاهــر
ال ـي ــوم الـجـمـعــة امل ــواف ــق ف ــي 26
أي ـل ــول  2014وذلـ ــك ب ـعــد صــاة
الـ ـظـ ـه ــر فـ ــي م ـس ـج ــد ال ــزعـ ـت ــري
ويــوارى الثرى في مقبرة صيدا
الجديدة.
تقبل التعازي قبل الدفن للرجال
والنساء في منزل الفقيد الكائن
فــي صـيــدا ـ ـ حــي الـبــراد ـ ـ بناية
املنصورة الطابق السابع ـ ـ قرب
صيدلية البيطار.
وبعد الدفن في اليومني الثاني
والثالث للنساء في منزل الفقيد.
وللرجال في منزل ولده الدكتور
ع ـل ــي ع ـب ــد ال ـ ـجـ ــواد ال ـك ــائ ــن فــي
الهاللية ـ ـ شــارع عــن الهاللية،
امل ـت ـف ــرع م ــن ط ـل ـعــة امل ـح ــاف ــظ ـ ـ ـ ـ
بناية الواحة الطابق الخامس،
قبل الظهر من الساعة العاشرة
ص ـب ــاح ــا ح ـت ــى الـ ــواحـ ــدة ظ ـه ـرًا
وبعد الظهر من الساعة الرابعة
حتى الساعة الثامنة مساء.
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :آل ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـ ـجـ ـ ــواد،
ال ــددا ،الـبــزري ،املـصــري ،الوتار،
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،حـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازي ،الـ ـيـ ـم ــن،
ويعفوري.

تطلب مندوبي مبيعات

(إشتراكات وإعالنات) في كافة المناطق اللبنانية،
راتب  +عمولة
للراغبينُ ،يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد
االلكتروني jobs@al-akhbar.com :

◄ إعالنات رسمية ►

ذكرى
تـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادف الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة
 2014/9/26ذك ـ ـ ـ ــرى أسـ ـب ــوع
املرحومة السيدة
علية هاشم نورالدين (أم عصام)
أرمـ ـ ـل ـ ــة الـ ـسـ ـي ــد م ـح ـم ــد ال ـس ـي ــد
حسني األمني (أبو عصام)
أوالده ــا الـســادة :عصام ،جهاد،
عماد وطارق األمني
بناتها :سناء ،وفاء وجمانة
شقيقها :السيد حسني نورالدين
(أبو هاشم)
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاتـ ـه ــا :الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة م ــري ــم
الحاجة إنصاف وإسعاف
ص ـه ــراه ــا :الــزم ـيــل ع ـلــي حـمــود
وأحمد شهاب الدين
وللمناسبة ،تتلى آي من الذكر
الـ ـحـ ـكـ ـي ــم وم ـ ـج ـ ـلـ ــس عـ ـ ـ ـ ــزاء عــن
روحـ ـه ــا الـ ـط ــاه ــرة م ــن ال ـســاعــة
ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة ح ـ ـتـ ــى ال ـ ـسـ ــادسـ ــة
وال ـ ـن ـ ـصـ ــف مـ ـ ـس ـ ـ ً
ـاء ف ـ ــي م ـج ـمــع
اإلم ــام الـكــاظــم (ع) حــي ماضي
للرجال والنساء.
اآلسفون :آل نورالدين ،آل األمني،
آل حمود وشهاب الدين وعموم
أهالي ديركيفا ،خربة سلم ،حي
ماضي وزقاق البالط

ي ـ ـ ـصـ ـ ــادف نـ ـ ـه ـ ــار غ ـ ـ ـ ـدًا ال ـس ـب ــت
الذكرى السنوية الثامنة لوفاة
الحاج عبد الله حمود
مدير سابق
في شركة طيران الشرق االوسط

لجميع محبيه ومعارفه إهداؤه
الفاتحة.
وسـيـقــام مجلس ع ــزاء فــي هــذه
امل ـن ــاس ـب ــة فـ ــي م ـن ــزل ــه فـ ــي كـفــر
ملكي بعد الظهر للنساء فقط.

في الذكرى السنوية الثانية
لغياب فقيدنا الغالي
املرحوم املربي الفاضل
األستاذ عاطف علي ديب حجازي

مؤسس ثانوية أشبال الساحل
– حارة حريك
ن ــرج ــو م ــن امل ــول ــى أن يـتـغـمــده
برحمته ويسكنه فسيح جناته،
ومن كل من عرفه وأحبه الصالة
عـ ـل ــى ن ـف ـس ــه وتـ ـ ـ ـ ــاوة ال ـ ـسـ ــورة
املباركة الفاتحة عن روحه ،ولكم
الشكر.
عائلة الفقيد
أن ــت م ــا زل ــت ح ـيــا فـيـنــا ونـحــن
نسير على خطاك

إعالن
دعوى رقم2014/915 :
من الغرفة االبتدائية الثانية في الشمال
إل ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :ع ـب ــود ونـجـيــب
وتوفيق حنا عبود النهري مــن جبرايل
ً
أصال ومجهولي اإلقامة حاليًا.
تدعوكم هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومربوطاته املرفوع ضدكم من جان بول
مــوســى بــدعــوى إزال ــة شـيــوع فــي العقار
 1084مـنـطـقــة ج ـبــرايــل ال ـع ـقــاريــة ،وذل ــك
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر
هذا اإلعالن وأن تأخذوا مقامًا لكم بنطاق
هذه املحكمة وتبدوا مالحظاتكم الخطية
على الدعوى خالل خمسة عشر يومًا من
تاريخ التبليغ ،وإال فكل تبليغ لكم تعليقًا
على بــاب رده ــة هــذه املحكمة باستثناء
الحكم النهائي يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
أنطوان معوض
إعالن
صـ ــادر ع ــن ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد امل ــدن ــي في
حلبا املحترم
الناظر بقضايا األحوال الشخصية
رقم الدعوى2014/217 :
املستدعي :ابــراهـيــم ج ــودات املصطفى ـ ـ ـ
وكيله املحامي عبدالرحمن الحسن
امل ــوض ــوع :طـلــب إث ـبــات ذات ـيــة اس ــم والــد
املستدعي
بـ ـت ــاري ــخ  1999/5/22صـ ـ ــدر ق ـ ـ ــرار عــن
ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد املــدنــي فــي حـلـبــا حمل
الرقم  1999/221قضى بحصر ارث والد
املـسـتــدعــي املــرحــوم ج ــودات بــك ابــراهـيــم
بك.
ومل ــا ك ــان املــرح ــوم وال ــد املـسـتــدعــي يملك
 1200سـهــم فــي الـعـقــار رق ــم  /14منطقة
املـ ـحـ ـم ــرة الـ ـعـ ـق ــاري ــة وورد اسـ ـم ــه عـلــى
الصحيفة العينية للعقار جودت ابراهيم
املصطفى
ان املستدعي يطلب اصدار القرار بثبوت
ذاتية االســم بني والــد املستدعي جــودات
ب ــك اب ــراه ـي ــم ب ــك وبـ ــن ج ـ ــودت ابــراه ـيــم
املـصـطـفــى الـ ـ ــوارد اس ـمــه ك ـمــالــك لنصف
العقار /14املحمرة.
إن ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ت ـك ـل ــف ك ـ ــل ص ــاح ــب
مصلحة باالعتراض أمامها خــال مهلة
شهرين من تاريخ آخر نشر.
رئيس القلم
إبراهيم شلهوب
إعالن شطب شركة
بموجب الجمعية العمومية غير العادية
تــاريــخ  2012/4/3وغـيــر الـعــاديــة تاريخ
 2012/6/8تقرر حل وشطب شركة خليل
ب ــول ــس وأوالده املـ ـ ـح ـ ــدودة امل ـس ــؤول ـي ــة
واملـسـجـلــة بــرقــم  49/51مــديــرهــا أنــدريــه
بولس.
للمعترض عشرة أيام
أمني السجل التجاري في الشمال
فيصل حالق

◄ مبوب ►

مطلوب
An Interior Design co is seeking draftswomen with minimum 2 years exp in
AutoCAD Please send CV:
info@selective-designs.net

مفقود
فـ ـق ــدت ه ــوي ــة ب ــاس ــم ع ـب ــد اإللـ ـ ــه مــوســى
عبدالله ،الجنسية سوداني ،الرجاء ممن
يجدها االتصال على الرقم 70/742942

