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مبوب
◄ وفيات ►

نفس مطمئنة
انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء
ب � �م� ��زي� ��د م � ��ن ال � ��رض � ��ى وال �ت �س �ل �ي ��م
بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم فقيدنا الغالي
املرحوم
السيد الدكتور وسيم كاظم األمني
والده :املرحوم السيد الدكتور كاظم
علي األمني
وال��دت��ه :امل��رح��وم��ة الحاجة سميحة
جبري
زوجته :رأفت علي مرتضى
ولده :املهندس رنبال
ب �ن��ات��ه :ك ��ارول�ي�ن زوج� ��ة ري� ��ان داف��ي
ون� � � ��ادي� � � ��ن زوج � � � � ��ة ط � � � � ��ارق زه � � � ��ران
والدكتورة روان واملهندسة سوار
أش � �ق� ��اؤه :األس� �ت ��اذ ن �ب �ي��ل وزوج �ت��ه
وال��دك�ت��ور علي وزوج �ت��ه وال��دك�ت��ور
وائل وزوجته
ش�ق�ي�ق��ات��ه :امل��رح��وم��ة ن �ج��وى زوج��ة
املرحوم املهندس أديب الحر
س �ن��اء زوج� ��ة األس� �ت ��اذ ع �ل��ي ه��اش��م
وندى زوجة األستاذ أحمد جبوري
أش � �ق ��اء زوج � �ت� ��ه :امل� �ه� �ن ��دس ري ��اض
واملهندس رائف ويوسف وزكية
وامل� �ه� �ن ��دس ح �س�ي�ن وح �س ��ن وأم� ��ال
وحسام
ع��دي�لاه :السفير حبيب الكعباشي
والحاج حسني العبدالله
وقد ووري في الثرى أمس الجمعة
الواقع فيه  4تموز  2014في جبانة
بلدته مجدل سلم
ت �ق �ب��ل ال �ت �ع��ازي ف ��ي ب� �ي ��روت ي��وم��ي
السبت واألحد في  5و 6تموز 2014م
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ح�ت��ى ال �س��ادس��ة م�س��اء
في الجمعية اإلسالمية للتخصص
والتوجيه العلمي ــ الرملة البيضاء
سبينس ــ قرب مركز أمن الدولة
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلس � � � � �ف � � � ��ون :آل األم � � �ي � ��ن وج� � �ب � ��ري
ومرتضى والحر وهاشم وجبوري
وح � � ّ�م � ��ود وم � �ط ��ر وزه� � � � ��ران وداف� � ��ي
وال �ك �ع �ب ��اش ��ي وال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه وامل �ي ��ر
وص �ف ��ا وي ��ون ��س وع� �س� �ي ��ران وض��و
وش �م��س ال��دي��ن وك� ��ردي ومشيمش
وصايغ وأنسباؤهم.

تتقدم عائلة الفقيدة الراحلة
أوليفا (تريز) صليبا
زوجة العميد املتقاعد فؤاد األشقر
بجزيل الشكر واالم�ت�ن��ان والتقدير
إل��ى األه ��ل واألص��دق��اء والفاعليات
ال��روح �ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة والعسكرية
ال� �ت ��ي ش ��ارك �ت �ه ��ا امل � �ص� ��اب ب �ف �ق��دان
الغالية تريز ،سواء كان بحضورهم
أو باتصاالتهم الهاتفية أو البرقية
أو ع �ب��ر إرس� � ��ال م��وف��دي �ه��م ل�ت�ق��دي��م
واجب العزاء
عائلة الفقيدة أوليفا (تريز) األشقر.

ذكرى اسبوع
ت �ص��ادف ن �ه��ار األح� ��د ذك� ��رى م��رور
أسبوع على وفاة فقيدنا الغالي
فقيد العلم والجهاد فضيلة
الشيخ قاسم حمادي
س �ي �ق��ام م�ج�ل��س ع� ��زاء ح�س�ي�ن��ي في
ح�س�ي�ن�ي��ة ب �ل��دت��ه ع �ي �ت��رون ال�س��اع��ة
الخامسة من بعد ظهر األحد الواقع
فيه .2014/7/6
اآلسفون :عموم أهالي عيترون

ذكرى
باسمه تعالى
ت �ص��ادف ي��وم ال�س�ب��ت ال��واق��ع ف�ي��ه 5
تموز  2014ذكرى مرور أربعني يومًا
على رحيل فقيد العلم والجهاد
الشيخ مصطفى أحمد قصير العاملي
(قده)

ت�ص��ادف ن�ه��ار األح��د  6ت�م��وز 2014
ذك � � ��رى م � � ��رور أس � �ب� ��وع ع� �ل ��ى وف� ��اة
فقيدتنا الغالية
الحاجة أميرة ديب شعيتو
(أم إبراهيم)
ب��امل �ن��اس �ب��ة ت �ت �ل��ى آي � ��ات م ��ن ال��ذك��ر
الحكيم وم�ج�ل��س ع ��زاء ع��ن روح�ه��ا
ال � �ط� ��اه� ��رة ،ف� ��ي ح �س �ي �ن �ي��ة ب �ل��دت �ه��ا
رب ث�ل�اث�ي�ن ع �ن��د ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة
صباحًا.
اآلس� � �ف � ��ون :آل ح � �م ��ود ،آل ش�ع�ي�ت��و
وع �م ��وم أه��ال��ي ب�ل��دت��ي رب ث�لاث�ين
ودير إنطار

أوالده :ال�ح��اج مهند ،ال�ح��اج محمد
مهدي ،محمد هادي ومحمد رضا.
إخ��وت��ه :النائب السابق الحاج عبد
ال� �ل ��ه ،ال� �ح ��اج م ��وس ��ى ،ال� �ح ��اج ع�ب��د
الرحمن ،الشهيد الحاج عبد املنعم،
الحاج زكريا ،الحاج يحيى ،الحاج
يعقوب ،الحاج ياسر وشاكر.
أص � �ه� ��رت� ��ه :ال� �ش� �ي ��خ ع� �ل ��ي األش � �ق� ��ر،
امل � ��رح � ��وم ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د م �ج��اه��د
كوراني والحاج زكريا حيدر.
وب�ه��ذه املناسبة ستتلى ع��ن روح��ه
ال �ط��اه��رة آي � ��ات م ��ن ال ��ذك ��ر ال�ح�ك�ي��م
ومجلس عزاء حسيني ،عند الساعة
ال� �خ ��ام� �س ��ة ع � �ص � �رًا ف � ��ي ح �س �ي �ن �ي��ة
الشهداء في بلدته دير قانون النهر.
اآلس� � �ف � ��ون :ح � ��زب ال � �ل ��ه ،آل ق �ص �ي��ر،
آل األم�ي�ن وع �م��وم أه��ال��ي ب �ل��دة دي��ر
قانون النهر.

بمناسبة م ��رور أرب �ع�ين ي��وم��ًا على
وفاة املرحوم
الدكتور جان جميل مراد
(أستاذ في الجامعة اللبنانية ــ مدير
كلية التربية الفرع الثاني سابقًا)
ي �ق ��ام ق � ��داس وج� �ن ��از ل ��راح ��ة ن�ف�س��ه
يوم األحد الواقع فيه  6تموز 2014
ف ��ي ت �م��ام ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع�ش��رة
قبل الظهر في كنيسة م��ار الياس ـــ
انطلياس.
ع��ائ�ل��ة ال�ف�ق�ي��د وأن �س �ب��اؤه��م ي��دع��ون
األهل واألصدقاء ملشاركتهم الصالة
لراحة نفسه.
ال��رج��اء اعتبار ه��ذه النشرة اشعارًا
خاصًا.

إعالن بيع سيارة عدد 2013/1964
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع باملزاد العلني الجمعة 2014/7/18
ال��واح��دة وال�ن�ص��ف ب�ع��د ال�ظ�ه��ر س�ي��ارة
امل �ن �ف��ذ ع�ل�ي��ه زي ��ن اح �م��د ال �ع ��رب م��ارك��ة
نيسان  SUNNY 1.5م��ودي��ل  2013رقم
ً
/513756ب امل �ح �ج��وزة ت�ح�ص�ي�لا لدين
فرنسبنك ش.م.ل .وكيله املحامي مازن
كيوان البالغ /20020/د.أ .عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ /7810/د.أ .واملطروحة
بمبلغ /7000/د.أ .أو ما يعادله بالعملة
ال��وط �ن �ي��ة ورس � ��وم امل�ي�ك��ان�ي��ك ق��د بلغت
حوالى /1.260.000/ل.ل .فعلى الراغب
ب��ال�ش��راء ال�ح�ض��ور ب��امل��وع��د امل�ح��دد الى
م��رأب املصرف الكائن في الحمرا بناية
ف��رن�س�ب�ن��ك م �ص �ح��وب��ًا ب��ال �ث �م��ن ن �ق �دًا أو
ً
شيكًا مقبوال و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
اج � � � � � ��راء م � �ن� ��اق � �ص� ��ة ع � �م� ��وم � �ي� ��ة ل � �ش� ��راء
وت �ج��دي��د رخ� ��ص االس �ت �ع �م��ال ل �ب��رام��ج
مايكروسوفت
وخدمات الدعم والتحديث املتعلقة بها
ي� �ج ��ري ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط �ن ��ي ل�ل�ض�م��ان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـــــ ش��ارع ب�غ��داد ـــــ ك��ورن�ي��ش امل��زرع��ة في
تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس
ال � ��واق � ��ع ف �ي ��ه  2014/07/31م �ن��اق �ص��ة
ع� �م ��وم� �ي ��ة ب� �ط ��ري� �ق ��ة ال� � �ظ � ��رف امل �خ �ت ��وم
ل � �ش� ��راء وت� �ج ��دي ��د رخ � ��ص االس �ت �ع �م��ال
لبرامج مايكروسوفت وخ��دم��ات الدعم
والتحديث املتعلقة بها.
ي �م �ك��ن االط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى دف � �ت� ��ر ال � �ش� ��روط
امل � ��وض � ��وع ل � �ه� ��ذه ال � �غ ��اي ��ة ف � ��ي م �ك��ات��ب
املديرية االدارية للصندوق خالل اوقات
ال� � ��دوام ال��رس �م��ي .ت��رس��ل ال� �ع ��روض في
ّ
ظ ��رف م�خ�ت��وم وت�س��ل��م ب��ال�ي��د ال ��ى بريد
امل ��دي ��ري ��ة االداري � � � ��ة ل� �ق ��اء اي� �ص ��ال ب��رق��م
وت��اري��خ وص ��ول ال �ع��رض ع�ل��ى ان تصل
ق �ب��ل ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع� �ش ��رة م ��ن آخ��ر
يوم عمل يسبق التاريخ املحدد الجراء
املناقصة.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة
امل � ��ذك � ��ورة اع � �ل ��اه ،او ي �ص ��ل ب �ع ��د امل� ��دة
املحددة.
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 1165
انذار عام
ال � ��ى ج �م �ي��ع اص � �ح� ��اب ال� �ع� �م ��ل وس ��ائ ��ر
املدينني بجميع انواع الديون
وامل��وج �ب��ات امل�ت��رت�ب��ة عليهم للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي
ي ��دع ��و ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ض �م��ان
االج� �ت� �م ��اع ��ي ج �م �ي��ع اص � �ح� ��اب ال �ع �م��ل
وسائر املدينني الى املبادرة الى تسوية
اوضاعهم والتقيد باالحكام القانونية
والتنظيمية لجهة ت�س��دي��د او تقسيط
م� ��ا ي� �ت ��وج ��ب ع �ل �ي �ه��م م� ��ن دي � � ��ون خ�ل�ال
ف�ت��رة ال�ع�م��ل ب��ال�ق��ان��ون رق��م  269ت��اري��خ
 2014/4/15ال��واق �ع��ة ب�ين 2014/4/22
و 2015/5/21واالس �ت �ف��ادة م��ن االع�ف��اء
م��ن زي ��ادات التأخير وامل�خ��ال�ف��ات لغاية

.2013/12/31
ي �ع �ت �ب��ر ه� � ��ذا االن � � � � ��ذار ب� �م� �ث ��اب ��ة ت �ب �ل �ي��غ
ق��ان��ون��ي وق��اط�ع��ًا مل ��رور ال��زم��ن ويسمح
للصندوق ان يتخذ بحق املتخلفني عن
تطبيق اح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون االج ��راءات
امل�ن�ص��وص عليها ف��ي ق��ان��ون ال�ض�م��ان
االجتماعي وس��ائ��ر ال�ق��وان�ين واالنظمة
املرعية االجراء.
بيروت في 2014/6/4
التكليف 1198
تبليغ مجهول املقام
م �ح �ك �م��ة اي � � �ج� � ��ارات ب� � �ي � ��روت ب ��رئ ��اس ��ة
القاضي الرا عبد الصمد تدعو املدعى
ع�ل�ي��ه ج ��ورج ي��وس��ف ال �ح��اي��ك لحضور
ج�ل�س��ة  2014/10/23واس� �ت�ل�ام اوراق
الدعوى رقم  2012/40املقامة من فيليب
ج ��وزف ف��ري�ح��ه وال��رام �ي��ة الس �ق��اط حقه
م��ن التمديد ال�ق��ان��ون��ي للمأجور الذين
يشغله في الطابق االرضي بالعقار رقم
 /771الرميل والزامه باخالئه.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت املحامية نايلة رزق الله عاد وكيلة
سليم ابراهيم م��رج بصفته الشخصية
وبوكالته عن ايلي ابراهيم مرج سندي
ملكية بدل ضائع للعقار  /2537قسم 21
بعبدا
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
هيثم طربيه
إعالن قضائي
تدعو املحكمة املنفردة املدنية العقارية
ف��ي ص�ي��دا غ��رف��ة الرئيس حسن سكينة
املدعى عليه توفيق أبو مرعي للحضور
ال ��ى ق �ل��م امل �ح �ك �م��ة الس �ت�ل�ام ص� ��ورة عن
اس �ت �ح �ض��ار ال� ��دع� ��وى رق� ��م 2014/144
امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن م �ح �م��د ج� �م ��ال م�ص�ط�ف��ى
ف ��رح ��ات ب �م ��وض ��وع إل � � ��زام ب��ال�ت�س�ج�ي��ل
والجواب خالل عشرين يومًا تلي النشر
وإال ي� �ص ��ار ال � ��ى إب �ل�اغ� ��ك ك ��اف ��ة أوراق
امل�ح�ك�م��ة ب��واس �ط��ة ال �ل �ص��ق ع �ل��ى ل��وح��ة
اع �ل�ان ��ات امل �ح �ك �م��ة ،ب��اس �ت �ث �ن��اء ال�ح�ك��م
النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إنذار
ب� �ت ��اري ��خ  2014/7/2ص � ��در ق � � ��رار ع��ن
محكمة األم� ��ور املستعجلة ف��ي امل�ت�ن ـــــ
غرفة الرئيس طعمة بالرقم 2014/166
ً
بناء للطلب املقدم من املستدعني الياس
وش ��رب ��ل وري � ��اض رح� ��ال ق �ض��ى ب��إب�لاغ
امل�س�ت��أج��ر ال�س�ي��د ف��ارك��اس س�م�ي��ر عبد
ال� �ك ��ري ��م س � �ع ��ادة ب ��وج ��وب دف � ��ع ب ��دالت
االي �ج��ار امل�س�ت�ح�ق��ة ب��ذم�ت��ه ع��ن امل��أج��ور
ال �ك��ائ��ن ف��ي ال �ط��اب��ق ال �ث��ال��ث م��ن ال�ب�ن��اء
القائم على العقار رقم  /2164/البوشرية
وال �ب��ال �غ��ة  /12.000.000/اث �ن��ي عشر
مليون ليرة لبنانية لغاية 2014/6/30
ضمن مهلة شهرين من تاريخ النشر.
رئيس الكتبة
حنان الراعي

تطلب جريدة
صحافيين من مختلف اإلختصاصات
الرجاء من الراغبين التقدم للوظيفة وارسال CV
على عنوان البريد التالي:

Jobs@al-akhbar.com

