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السبت  19أيار  2018العدد 3471

السبت  19أيار  2018العدد 3471

إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

سلسلة فنادق مجموعة الشيخ في
لبنان تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائلة
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.

حلت الــى جــوار الـبــاري عز وجل
ف ــي أول أي ـ ــام رمـ ـض ــان املـ ـب ــارك،
السابع عشر من أيار  ،2018وفي
مــديـنـتـهــا ال ـب ـي ــرة ف ــي فـلـسـطــن،
املرحومة
كوثر خلف الطويل
عن عمر ّ ناهز الثمانية وثمانني
ع ــام ــا قــض ـت ـهــا ف ــي أعـ ـم ــال ال ـب ـ ّـر
وفــي رعــايــة العائلة املـمـتــدة بني
ف ـل ـس ـطــن والـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة.
ذكـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ــا تـ ـعـ ـي ــش م ـ ــع زوج ـ ـهـ ــا
عـبــدالـلــه وأنـجــالـهــم الـسـتــة ومــع
أخيها كمال خلف الطويل ومع
باقي حمولة الطويل الكبيرة.

ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ال ـث ـقــاف ـيــة في
العالم تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوج ــة الــرئ ـيــس ال ـســابــق للجامعة
امل ـه ـنــدس أل ـب ـيــر م ـتــى ،ســائ ـلــة الـلــه
أن يتغمد الفقيدة بــواســع رحمته
ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـص ـب ــر
والسلوان.
نقابة االطباء تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
س ــائ ـل ــة الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـيــدة
بـ ـ ــواسـ ـ ــع رح ـ ـم ـ ـتـ ــه وي ـ ـل ـ ـهـ ــم أه ـل ـه ــا
وذويها الصبر والسلوان.
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بسم الله الرحمان الرحيم
انتقلت الى رحمة الله تعالى
نعمات جميل غيث ( أم مأمون )
حرم السيد محمد توفيق صوفان
اشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه ـ ـ ــا ي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف  ،ق ـ ـ ــاس ـ ـ ــم ،
ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف  ،م ـح ـم ــود  ،مـحـمــد
واملرحومني منيف ونعمه
اوالدهـ ــا مــأمــون  ،مـعــن والــدكـتــورة
كاتي
سـ ـيـ ـق ــام مـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـ ـ ــزاء ح ـس ـي ـنــي
ع ــن روح امل ــرح ــوم ــة ال ـي ــوم الـسـبــت
الساعة الخامسة عصرًا وغدًا األحد
السادسة عصرًا في بلدتها شيحني
( منزل شقيقها عبداللطيف غيث )
ك ـمــا س ـت ـقــام ذك ـ ــرى م ـ ــرور أس ـبــوع
على وف ــاة املــرحــومــة نـهــار الجمعة
الواقع في  25.05.2018في حسينية
ال ــزه ــراء ف ــي ب ـل ــدة ح ــان ــن الـســأعــة
الرابعة عصرًا .
للفقيدة الــرحـمــة ول ـكــم مــن بعدها
طول البقاء
االسفون ال غيث  ،ال صوفان،
ال هاشم وعموم أهالي حانني

نقابة املهندسني في بيروت تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائلة
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.
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اتحاد الـ  ALLIANCEالفرنسية في
أبو ظبي ينعى
الدكتورة كلير حنا متى
ً
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائال
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.
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أفقيا
 -1رئيس الغستابو ووزيــر الداخلية في العهد الـنــازي في أملانيا عمل على إبــادة
اليهود –  -2دولــة عربية – مرض صــدري –  -3إله وخالق – ّ
حمام بخاري – مدينة
إيرانية –  -4يقطع الشيء – أتركني –  -5مدينة فرنسية على السني أو ثالثة باألجنبية
شجيرات قليل الشوك ثماره صغيرة ســوداء
– ظهر الطائرة –  -6خصب – جنس ّ
ينبت في عدة بلدان من املتوسط – للتمني –  -7مرفأ في كوريا الشمالية على بحر
اليابان – سكب املاء –  -8أمر فظيع – أب –  -9ولد ذكر – خالف خاسر –  -10وزيرة
ّ
تتقلد منصب نائب رئيس جمهورية في العالم العربي
سورية سابقة وأول إمرأة

عموديًا
 -1رئيس أميركي راحل –  -2مدينة لبنانية – طعن بالرمح –  -3للنداء – سهل ونهر
َ
أرجع الشيء الى مكانه –  -5أجوبة
إيطالي – وكالة أنباء عربية –  -4نحفر البئر –
على األسئلة – فقد عقله – إســم موصول –  -6بلدة لبنانية بقضاء كسروان – -7
حــرف نصب – ُمنازل في الحلبة –  -8طعم الحنظل – من أسماء البحر – صفائح
ُ
ّ
التصرف – مرتفع من األرض
حجارة تفرش بها أرض البيت –  -9ظريف ُيحسن
ّ
شمالي إمــارة الفجيرة إشتهرت في صدر اإلســام أثناء حروب
– مدينة تاريخية
ّ
الردة –  -10أسرة قياصرة روسيا ملكت ما بني األعوام التالية  – 1917-1613طليق

أفقيا

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.
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مشاهير 3874

حلول الشبكة السابقة

1

 -1صابون – صخور –  -2راكون – هم –  -3إسم – سرداب –  -4حر – ترولي –  -5تونس – دنا
ّ
–  -6دار – جن –  -7زل – ليال – لو –  -8ايلي – جبل –  -9ندمان – ايدا –  -10يوح – كربالء

عموديًا

 -1صالح تيزاني –  -2سرو – ليدو –  -3برم – ِند – ملح –  -4وا – تساليا –  -5نكسر
– ري – نك –  -6ورود – أج –  -7صندل – جلباب –  -8ايدن – ليل –  -9وهب – دا –
 -10رم – عاشوراء

حل الشبكة 3873

شروط اللعبة

إعداد
نعوم
مسعود
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فنان تشكيلي عراقي ولد في بغداد عام  .1939من األعضاء املؤسسني
لجماعة الرؤية الجديدة .أقام معارض شخصية وجماعية من لوحاته
« مدينة في الجنوب «
 = 4+3+7+10+6+5اإلناء ■  = 11+8+2+9سهل ّ
وهي باألجنبية ■ 6+1
= ضد اهتدى
حل الشبكة الماضية :اغاتا كريستي

من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوج الفقيدة :املهندس ألبير الياس
متى
اب ـن ـت ـهــا :س ـمــر وزوجـ ـه ــا امل ـه ـنــدس
أنطوان كنعان وأوالدهما
أحـفــادهــا :ألبير وول ـيــام وسـلــوى –
ماريا.
شقيقها :األستاذ فؤاد حنا وعائلته
شقيقتها :نــاديــا وزوجـهــا األسـتــاذ
فارس أسعد وعائلتهما
عــائ ـلــة شـقـيـقـتـهــا امل ــرح ــوم ــة م ــاري
أرملة فؤاد حبيقه
أسالفها :املهندس الدكتور كبريال
م ـ ـتـ ــى وزوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه سـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــرزلـ ــي
وعــائـلـتـهـمــا  -الــدك ـتــور خـلـيــل متى
وزوج ـت ــه اي ـل ـيــان كـلـيــر وعائلتهما
(في املهجر)
عائلة سلفها املرحوم ميشال متى
ابنة حميها :مــاري وزوجها نجيب
مسك وعائلتهما
وعائالت متى ،حنا ،كنعان ،أسعد،
حبيقه ،فرزلي ،كلير ،مسك
وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـجــر
وعـ ـم ــوم ع ــائ ــات ب ـح ـم ــدون وامل ـي ــة
ومية
وال ـجــال ـيــة الـلـبـنــانـيــة ف ــي أب ــو ظبي
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ف ـق ـيــدت ـهــم ال ـغــال ـيــة
املأسوف عليها
الدكتورة كلير نخلة حنا
زوجة املهندس ألبير الياس متى
الـ ــراقـ ــدة ع ـل ــى رجـ ـ ــاء ال ـق ـي ــام ــة ي ــوم
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء  15أيـ ـ ـ ــار  2018مـتـمـمــة
واجباتها الدينية
لـنـفـسـهــا ال ــراح ــة ول ـك ــم م ــن بـعــدهــا
طول البقاء ،صلوا ألجلها
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم ال ـس ـب ــت 19
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الجاري
ع ـ ـشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا لـ ـغ ــاي ــة الـ ـس ــاع ــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادسـ ـ ــة مـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ً
ـاء ف ـ ـ ــي صـ ــالـ ــون
كنيسة الـقــديــس نـيـقــوالوس لـلــروم
األرثوذكس (مار نقوال) األشرفية.

م ـج ـلــس ال ـع ـمــل ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي أبــو
ظبي ينعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوج ــة الــرئـيــس املــؤســس املهندس
ً
ألـبـيــر مـتــى ،ســائــا الـلــه أن يتغمد
ال ـف ـق ـي ــدة بـ ــواسـ ــع رح ـم ـت ــه وي ـل ـهــم
أهلها وذويها الصبر والسلوان.

أم ـن ــاء جــام ـعــة ال ـس ــورب ــون ف ــي أبــو
ظبي ينعون
الدكتورة كلير حنا متى
زوجة املهندس ألبير متى ،سائلني
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.

◄ ذكرى ►
ذكرى إسبوع
تصادف يوم السبت الواقع فيه ١٩
أيار ٢٠١٨
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
ال ـف ـق ـيــد ال ـغ ــال ــي املـ ــرحـ ــوم وامل ــرب ــي
الفاضل
الحاج حسني محمد كريم
(ابو سهيل)
وبهذه املناسبة ستنأى عن روحه
آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم وسـيـقــام
مجلس عزاء حسيني في حسينية
بـلــدتــه خــربــة سـلــم الـســاعــة الــرابـعــة
َّعصرًا.
إنا لله وإنا اليه راجعون.
آل ك ــري ــم  ،آل م ــاج ــد ،آل
اآلسـ ـف ــون ِ
ح ــوي ـل ــي ،آل شـ ــري وعـ ـم ــوم أهــالــي
خربة سلم.
إنا لله وإنا إليه راجعون
يـصــادف يــوم األح ــد  20أي ــار 2018
ذكرى مرور أسبوع
على وفــاة الرائد املهندس البحري
املتقاعد
حسان أديب جابر
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـلــى آي ـ ــات مــن
الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة
وذلـ ــك ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة
ص ـ ـبـ ــاحـ ــا ل ـ ـل ـ ــرج ـ ــال ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
الحسيني في النبطية
وللنساء في منزله في حي البياض
من العاشرة حتى الواحدة ظهرًا
اآلس ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــون آل ج ـ ـ ــاب ـ ـ ــر ووه ـ ـ ـبـ ـ ــي
وصندقلي وغصن
ال ـجــال ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي أبـ ــو ظبي
تنعى
الدكتورة كلير حنا متى
زوجــة املهندس ألبير متى ،سائلة
الـ ـل ــه أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـي ــدة ب ــواس ــع
رحـ ـمـ ـت ــه ويـ ـلـ ـه ــم أهـ ـلـ ـه ــا وذوي ـ ـهـ ــا
الصبر والسلوان.
ذك ـ ــرى أس ـ ـبـ ــوع ف ـق ـيــدت ـنــا ال ـغــال ـيــة
املرحومة
ُرال إبراهيم عالمة
زوجة حسن كامل حمدان
ولداها علي ويارا
شقيقاها د .غسان و م .فخري
بمناسبة م ــرور أس ـبــوع عـلــى وفــاة
فقيدتنا الغالية ُرال إبراهيم عالمة
ي ـ ـقـ ــام مـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـ ـ ــزاء ع ـ ــن روحـ ـه ــا
الـطــاهــرة ي ــوم األح ــد  20أي ــار 2018
ل ـ ـلـ ــرجـ ــال والـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء مـ ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
ال ـعــاشــرة وال ـن ـصــف صـبــاحــا حتى
الثانية عشرة والنصف
ف ــي حـسـيـنـيــة روض ـ ــة ال ـش ـه ـيــديــن،
الغبيري.
ولكم األجر والثواب
اآلس ـف ــون آل عــامــة ،ح ـم ــدان ،فقيه،
عبد الــواحــد وعـمــوم أهــالــي ساحل
املنت الجنوبي.

إعـــــالن إلى املشتركني
في مشروع ري القاسمية ورأس العني
ومشروع ري صيدا – جزين
تعلن املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
ال ــى امل ـش ـتــركــن ف ــي م ـشــاريــع الـ ــري في
املصلحة (مشروع ري القاسمية ورأس
العني ومشروع ري صيدا_ جزين) انها
وضعت قيد التحصيل جــداول التحقق
عــن ال ـعــام  2018وتـطـلــب مــن املشتركني
ال ــذي ــن ل ــم ي ـ ـسـ ــددوا ب ـ ــدل اش ـتــراكــات ـهــم
امل ـب ــادرة ف ــورًا لــدفــع مــا يـتــوجــب عليهم
في مهلة اقصاها  2018/6/30في مراكز
الجباية في صيدا ومكاتب املصلحة في
القاسمية ولبعا علمًا بانه اعتبارًا من
 2018/7/1يتوجب عن املبالغ املستحقة
وغير املسددة غرامة تأخير مقدارها %2
عن كل شهر ويعتبر كسر الشهر شهرًا
ً
كامال .
كما تنذر االدارة املشـتركني املتخلفـني
عــن دفـ ــع اشـتراكاتهم املستحقة لغاية
 2017/12/31املـبــادرة فــورًا الــى دفــع ما
يـتــرتــب عليهم تـحــت طــائـلــة مالحقتهم
تبعًا للقوانني واألنظمة املرعية االجراء
ل ـت ـح ـص ـيــل املـ ـب ــال ــغ امل ـس ـت ـح ـقــة عـلـيـهــم
وكذلك قطع املياه عن اشتراكاتهم ،وبكل
االح ــوال تؤكد املصلحة على حقها في
مالحقة املشتركني املخالفني لنظام الري
ال سيما املخالفات املنصوص عنها في
امل ــادة  23مــن النظام خاصة لجهة عدم
صحة املساحات املروية.
رئيس مجلس االدارة  /املدير العام
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 1058
إعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
غرفة الرئيس فيصل مكي

املعاملة التنفيذية :رقم 2015/121
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ" :ش ـ ــرك ـ ــة أف أف اي ش.م.ل".
ّ
متخصص) وكيلها املحامي
(مـصــرف
خليل ّ
غريب.
املنفذ عليه :املفلس ألبير خليل يوسف
ً
فارس ممثال بوكيل التفليسة االستاذة
ألني الخوري.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
/106656د.أ( .ماية وستة آالف وستماية
وستة وخمسون دوالر أميركي) ما عدا
اللواحق.
األسـهــم املطروحة للبيع :أسهم املفلس
الـبــالـغــة /31500سـ ـه ــم (واح ــد وثــاثــون
الـ ـف ــا وخ ـم ـس ـمــايــة س ـه ـمــا اس ـم ـي ــة) فــي
شركة مجوهرات كاراتي ش.م.ل.
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـ ـ ــواح ـ ـ ـ ــد اإلسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة:
/50000ل.ل( .خ ـ ـم ـ ـسـ ــون الـ ـ ـ ــف لـ ـي ــرة
لبنانية).
قيمة السهم الواحد املخمن/12249 :ل.ل.
(اثـ ـنـ ـت ــا عـ ـش ــر الـ ـف ــا ومـ ــاي ـ ـتـ ــان وت ـس ـعــة
واربعون ليرة لبنانية).
ق ـي ـم ــة ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح ل ـل ـس ـه ــم ال ـ ــواح ـ ــد:
/12249ل.ل( .اثـنـتــا عشر الـفــا ومايتان
وتسعة واربعون ليرة لبنانية).
ق ـي ـم ــة بـ ـ ــدل طـ ـ ــرح كـ ــامـ ــل االس ـ ـهـ ــم بـعــد
التخفيض/208355490 :ل.ل( .مايتان
وث ـمــان ـيــة م ــاي ــن وثــاث ـمــايــة وخـمـســة
وخمسون الفًا واربعماية وتسعون ليرة
لبنانية).
موعد البيع ومكانه :تطرح دائرة تنفيذ
بـ ـي ــروت ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي لـلـمــرة
الثانية االسهم االسمية للمفلس البير
خـلـيــل يــوســف ف ــارس الـبــالـغــة /31500
(واح ــد وثــاثــون الـفــا وخمسماية) يوم
االربعاء الواقع في  2018/5/30الساعة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ بيروت في دائرة التنفيذ.
فـ ـعـ ـل ــى ال ـ ـ ــراغ ـ ـ ــب ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــراء الـ ـحـ ـض ــور

يدعو مجلس ادارة الرشكة العاملية للصناعات الغذائية املساهمني لحضور اجتامع جمعية
عمومية عادية يوم السبت يف  9حزيران  2018الساعة الثانية بعد الظهر يف مركز الرشكة/
قب الياس.
جدول األعامل:
ــ مناقشة امليزانية السنوية وتقرير مفوض املراقبة عن أعامل عام  2017وسابقاتها.
ــ إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومفوض املراقبة عن عام  2017وما قبل.
ــ انتخاب مجلس إدارة وتعيني مفوض محاسبة وتحديد صالحيتهم وأتعابهم.
ــ الرتخيص ألعضاء مجلس اإلدارة وفقاً للامدتني  /158/و  /159/من قانون التجارة.
ــ أمور مختلفة و/أو طارئة.
الرشكة العاملية للصناعات
الغذائية ش.م.ل.

شـخـصـيــا او ب ــواس ـط ــة وك ـي ــل قــانــونــي
مصحوبًا بالثمن بموجب شك مصرفي
باسم رئيس دائــرة تنفيذ بيروت و%5
رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
هيثم حيدر أحمد
إعالن قضائي
دائ ــرة تنفيذ جــويــا  -بــرئــاســة القاضي
ريشار السمرا
تــدعــو ه ــذه ال ــدائ ــرة  /الـسـيــد مصطفى
حسني بلحص للحضور اليه الستالم
اوراق الدعوى رقــم  2018/119املتكونه
بني طالب التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل.
ب ــوج ــه امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه م ـص ـط ـفــى حـســن
ب ـل ـحــص  /ص ــدي ـق ــن واملـ ـجـ ـه ــول مـحــل
االقامة  -والدته مريم تولد 1991/9/13
 سـجــل /22صــدي ـقــن وعـلـيــه ان يتخذمحل اقــامــة ضمن نطاق املحكمة مــا لم
ً
يـكــن مـمـثــا بـمـحــام يـعــد مـكـتـبــه مقامًا
م ـخ ـت ــارًا لـ ــه ،واال جـ ــاز اب ــاغ ــه االوراق
بــواس ـطــة رئ ـيــس الـقـلــم والـتـعـلـيــق على
ل ــوح ــة االع ــان ــات وذلـ ــك خ ــال عـشــريــن
يومًا يلي النشر مع احتساب مدة السفر.
جويا في 2018/5/9
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن
شطب مؤسسة تجارية
ص ــادر عــن أمــانــة الـسـجــل ال ـت ـجــاري في
جبل لبنان
ب ـت ــاري ــخ  ،2018/4/18وبـ ـن ــاء لـلـطـلــب
تـقــرر شـطــب قـيــد مــؤسـســة حـنــا انـطــون
التجارية من السجل التجاري والكائنة
فــي تــرتــج واملسجلة بــرقــم خــاص 9236
ب ـع ـبــدا لـصــاحـبـهــا ال ـس ـيــد ح ـنــا ان ـطــون
انـطــون فعلى كــل ذي مصلحة أن يقدم
اعتراضه ومالحظاته خالل مهلة عشرة
ايام من تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داكسيان وريـشــار السمرا املــدعــى عليه
م ـح ـمــد س ـل ـيــم مـ ـ ــازح واملـ ـجـ ـه ــول مـحــل
االق ـ ــام ـ ــة الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـمــة
الس ـ ـتـ ــام ن ـس ـخ ــة عـ ــن اوراق ال ــدع ــوى
رقــم  .2018/838املـقــامــة مــن علي ماجد

صباح بموضوع فسخ عقد بيع عقاري
والجواب خالل عشرين يومًا من تاريخ
ال ـن ـشــر واال ي ـتــم اب ــاغ ــك بـقـيــة االوراق
وال ـ ـقـ ــرارات بــاسـتـثـنــاء الـحـكــم الـنـهــائــي
بــواسـطــة التعليق عـلــى لــوحــة اعــانــات
املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
مطلوب للعمل فــي مكتب محاماة
ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة اداريـ ـ ـ ـ ـ ــة
ت ـج ـي ــد اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال ال ـك ــوم ـب ـي ــوت ــر،
مــاي ـكــروســوفــت أوف ـي ــس وان ـتــرنــت
لــدي ـهــا خ ـبــرة ف ــي تـنـظـيــم املــواع ـيــد
وامل ـح ــاض ــر وت ـم ـلــك ج ـي ـدًا الـلـغـتــن
الـفــرنـسـيــة واالنـكـلـيــزيــة ال ـخ ـبــرة ال
ت ـق ــل عـ ــن س ـن ـت ــن ارسـ ـ ـ ــال ال ـس ـي ــرة
الذاتية على العنوان اإللكتروني
info@mineas.net
أو اإلتصال على 70/002969

◄خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad riajul islam
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 71100533
غادر العامل املصري
عبد العزيز فتحى عبد العزيز عبد
املقصود
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 71100533
غادرت العاملة اإلثيوبية :
BETHELHEM ABEBAYEHD CHEKOL
مكان عملها في الــزراريــة ولم تعد,
الرجاء ممن يعرفها اإلتصال على
الرقم03/553856 :

