إعالنات 725

الجمعة  5أيلول  2014العدد 2386

مبوب
◄ وفيات ►
انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية املرحومة الحاجة
عليا العزير
أرملة املرحوم محمد رشيد نبها
أوالده � ��ا :ال��دك �ت��ور ع �ل��ي ،ال��دك�ت��ور
حسني والدكتور حسن نبها
بناتها :نبيهة ،ن��زي�ه��ة ،ال��دك�ت��ورة
سناء والدكتورة منى
أشقاؤها :املرحوم محمد العزير،
األس � � �ت � ��اذ ع� �ل ��ي ال � �ع� ��زي� ��ر ،ح �س�ين
ال�ع��زي��ر وامل��رح��وم األس �ت��اذ قبالن
العزير
ّ
سيصلى على جثمانها الطاهرة
ن �ه��ار ال �س �ب��ت ف ��ي  6أي �ل ��ول 2014
ال � �س� ��اع� ��ة ال� �خ ��ام� �س ��ة ع � �ص � �رًا ف��ي
حسينية بلدة تمنني التحتا.
وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده
في منزل الدكتور حسن نبها.
اآلس �ف��ون :آل ن�ب�ه��ا ،آل ال �ع��زي��ر ،آل
مرتضى ،آل الخطيب
وع� � �م � ��وم أه � ��ال � ��ي ب� �ل ��دت ��ي ت �م �ن�ين
التحتا وشمسطار

انتقلت إلى رحمته تعالى
املهندسة سلمى علي الحسيني
أرملة الصحافي محمد سلمان
اب �ن �ت �ه��ا :رائ� �ع ��ة زوج � ��ة ع �ل��ي ع �ل��وان
الحسيني
أحفادها :محمد ،علوان وحمزة
أش� �ق ��اؤه ��ا :ال � �س� ��ادة م �ح �م��د ،ح�س�ين
(دول � ��ة ال ��رئ �ي ��س) ،ع �ب��د اإلل � ��ه ،ط�ل�ال،
مصطفى ،مهدي وفيصل
شقيقتاها :نجاة واملرحومة سهام
ُيصلى على جثمانها الطاهر اليوم
الجمعة ال��واق��ع فيه  5أي�ل��ول الثالثة
عصرًا في حسينية بلدة شمسطار
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ب�ع��د ال��دف��ن ،وي��وم��ي
ال �س �ب��ت واألح� � ��د ف ��ي ش �م �س �ط��ار ف��ي
م�ن��زل شقيقها ف�ي�ص��ل ،وف��ي ب�ي��روت
ي��وم االث�ن�ين ال��واق��ع فيه  8أي�ل��ول في
م �ق ��ر ج �م �ع �ي��ة م �ت �خ��رج��ي ال �ج��ام �ع��ة
األم �ي��رك �ي��ة ـ �ـ �ـ �ـ ال� ��وردي� ��ة ،م ��ن ال �س��اع��ة
ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ح�ت��ى ال�س��ادس��ة
ً
مساء

ان�ت�ق��ل إل ��ى رح�م�ت��ه ت�ع��ال��ى امل��أس��وف
عليه
هاشم حسني ضاهر
والدته املرحومة ميرا غندور
زوجته مريم ضاهر
ولداه ميالد وفؤاد
أشقاؤه املرحوم مصباح
الدكتور عادل (في املهجر)
شقيقته الطاف زوجة علي اسماعيل
غندور
ي�ص�ل��ى ع �ل��ى ج�ث�م��ان��ه ال �ط��اه��ر ظهر
يوم الجمعة الواقع في  5أيلول 2014
عند الساعة الحادية عشرة والنصف
وي � � ��وارى ف ��ي ث� ��رى ج �ب��ان��ة ال�ن�ب�ط�ي��ة
التحتا.
تقبل التعازي للنساء وال��رج��ال بعد
الدفن في منزل العائلة في النبطية
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ق ��رب م��رك��ز اإلن �ع ��اش االج�ت�م��اع��ي
ي��وم��ي الجمعة وال�س�ب��ت م��ن الساعة
ال� �ع ��اش ��رة ص �ب��اح��ًا ح �ت��ى ال �س��اب �ع��ة
ً
مساء.
وف ��ي ب �ي��روت ي ��وم ال �ث�لاث��اء  9أي�ل��ول
ف��ي الجمعية اإلس�لام�ي��ة ق��رب مبنى
خطيب و علمي م��ن الساعة  4حتى
السابعة مساء.
ُ
وس ��ت �ق ��ام ذك � ��رى أس� �ب ��وع ع ��ن روح ��ه
الطاهرة في حسينية النبطية نهار
األح ��د ال��واق��ع ف��ي  7أي �ل��ول ف��ي تمام
الساعة العاشرة صباحًا.
االس � � �ف � ��ون آل ض� ��اه� ��ر وآل غ� �ن ��دور
وعموم أهالي النبطية
له الرحمة ولكم األجر والثواب

شركة املطبعة العربية ش .م .ل.
م �م �ث �ل��ة ب ��رئ �ي ��س وأع� � �ض � ��اء م�ج�ل��س
اإلدارة واملساهمني وجميع املوظفني
والعاملني في الشركة
ي� �ن� �ع ��ون إل� �ي� �ك ��م ب� �م ��زي ��د م� ��ن ال� �ح ��زن
واألس � � � � � ��ى ف � �ق � �ي ��ده ��م ال� � �غ � ��ال � ��ي أح� ��د
م��ؤس �س��ي ال �ش ��رك ��ة امل� ��أس� ��وف ع�ل�ي��ه
املرحوم
الوزير السابق
فريد إلياس روفايل
املنتقل إلى رحمته تعالى يوم االثنني
ال ��واق ��ع ف �ي��ه االول م ��ن أي� �ل ��ول 2014
م �ت �م �م��ًا واج� �ب ��ات ��ه ال��دي �ن �ي��ة .ي�ح�ت�ف��ل
بالصالة لراحة نفسه الساعة الثانية
عشرة من ظهر اليوم األربعاء  3أيلول
 2014ف ��ي ك ��ات ��درائ� �ي ��ة م��ارج��رج��س
امل ��ارون� �ي ��ة ،وس� ��ط ب� �ي ��روت ث ��م ي�ن�ق��ل
جثمانه إلى مسقط رأسه دلبتا حيث
يوارى الثرى في مدفن العائلة.
لكم من بعده طول البقاء.
ت �ق �ب��ل ال � �ت � �ع ��ازي ال � �ي� ��وم ال �ج �م �ع��ة 5
أي �ل��ول  2014ف��ي ص��ال��ون ك��ات��درائ�ي��ة
مارجرجس املارونية ،وس��ط بيروت
ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر ولغاية السابعة مساء.
ال � ��رج � ��اء إب� � � ��دال األك ��ال � �ي ��ل ب��ال �ت �ب��رع
ل �ل �ك �ن �ي �س��ة واع � �ت � �ب� ��ار ه� � ��ذه ال �ن �ش��رة
اشعارًا خاصًا.

شركة راك للورق والكرتون ش .م .ل.
م �م �ث �ل��ة ب ��رئ �ي ��س وأع� � �ض � ��اء م�ج�ل��س
اإلدارة واملساهمني وجميع املوظفني
والعاملني في الشركة
ي� �ن� �ع ��ون إل� �ي� �ك ��م ب� �م ��زي ��د م� ��ن ال� �ح ��زن
واألس � � � � � ��ى ف � �ق � �ي ��ده ��م ال� � �غ � ��ال � ��ي أح� ��د
م��ؤس �س��ي ال �ش ��رك ��ة امل� ��أس� ��وف ع�ل�ي��ه
املرحوم
الوزير السابق
فريد إلياس روفايل
املنتقل إلى رحمته تعالى يوم االثنني
ال ��واق ��ع ف �ي��ه االول م ��ن أي� �ل ��ول 2014
م �ت �م �م��ًا واج� �ب ��ات ��ه ال��دي �ن �ي��ة .ي�ح�ت�ف��ل
بالصالة لراحة نفسه الساعة الثانية
عشرة من ظهر اليوم األربعاء  3أيلول
 2014ف ��ي ك ��ات ��درائ� �ي ��ة م��ارج��رج��س
امل ��ارون� �ي ��ة ،وس� ��ط ب� �ي ��روت ث ��م ي�ن�ق��ل
جثمانه إلى مسقط رأسه دلبتا حيث
يوارى الثرى في مدفن العائلة.
لكم من بعده طول البقاء.
ت �ق �ب��ل ال � �ت � �ع ��ازي ال � �ي� ��وم ال �ج �م �ع��ة 5
أي �ل��ول  2014ف��ي ص��ال��ون ك��ات��درائ�ي��ة
مارجرجس املارونية ،وس��ط بيروت
ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر ولغاية السابعة مساء.
ال � ��رج � ��اء إب� � � ��دال األك ��ال � �ي ��ل ب��ال �ت �ب��رع
ل �ل �ك �ن �ي �س��ة واع � �ت � �ب� ��ار ه� � ��ذه ال �ن �ش��رة
اشعارًا خاصًا.

 CMA CGMنتائج الفصل الثاين من العام :2014

اجتمع مجلس إدارة مجموعة  CMA CGMالفرنسية ،وهي الناقل البحري الثالث يف العامل،
برئاسة السيد جاك ر .سعاده ،رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام ،من أجل دراسة حسابات الفصل
الثاين من العام  .2014بحلول الفصل الثاين من العام  2014ويف سوق تشهد تحوالت متضاربة
حسب املناطق الجغرافية املختلفة:
بلغ رقم أعامل مجموعة  CMA CGM 4،2مليار دوالر أمرييك ،أي ارتفاع بنسبة  3،7%مقارن ًة مع
الفصل الثاين من العام 2013؛
ارتفعت األحجام املنقولة بنسبة  8%لتبلغ  3،1مليون حاوية منطية؛
متوسط العائد لكل حاوية منطية بنسبة  3،9%خالل الفرتة نفسها.
تق ّلص ّ
يعود النمو املط ّرد يف األحجام إىل التط ّور الذي طرأ عىل خطوط آسيا-أوروبا وإفريقيا الخاصّ ة
تحسناً
باملجموعة ،باإلضافة إىل خطوط آسيا -أوقيانوسيا الخاصّ ة بالرشكة التابعة  ،ANLما يعكس ّ
يف العرض عىل خدمات املجموعة يف هذه املناطق .تش ّكل األحجام التي تم تسجيلها خالل هذه
الفرتة ارتفاعاً قياسياً للمجموعة.
تواصل املجموعة جهودها اآليلة إىل ضامن الفعالية التشغيلية .فتق ّلصت كلفة الوحدة لكل حاوية
منطية بنسبة  .4،8%وتراجعت نفقات الفيول لكل حاوية منطية بنسبة  9،3%بفضل تراجع
استهالك الوحدة واعتدال أسعار الرشاء .ارتفع الربح قبل الفوائد والرضائب إىل  204مليون دوالر
خالل الفصل الثاين من العام  2014مقابل  172مليون دوالر خالل الفصل الثاين من العام ،2013
ما يش ّكل ارتفاعاً بنسبة  .18،4%بلغ الهامش التشغييل املتك ّرر  4،9%خالل الفصل الثاين من العام
 ،2014ما يش ّكل ارتفاعاً بسيطاً بـ 0،2نقطة مقارن ًة مع الفصل األول من العام  2014وبـ 0،7نقطة
مقارن ًة مع الفصل الثاين من العام  .2013بلغت النتيجة الصافية للمجموعة  94مليون دوالر خالل
الفصل الثاين من العام  2014مقابل نتيجة قدرها  268مليون دوالر خالل الفصل الثاين من العام
 2013شملت مبلغ  248مليون دوالر مي ّثل العمليات غري املتك ّررة املرتبطة بالتف ّرغ عن نسبة 49%
من الرشكة التابعة .TERMINAL LINK
ّ
بقيت الهيكلية املالية ملجموعة  CMA CGMثابتة وحافظت التدفقات النقدية عىل مستواها
املرتفع وظ ّلت الديون الصافية ثابتة ،فبلغ معدّل االستدانة .0،71
التط ّورات واآلفاق:
تواصل املجموعة تطوير محطاتها املرفئية:
توقيع رشاكة مع املجموعة الهندية  ADANIلتطوير ّ
محطة جديدة يف موندرا (الهند)،
إطالق مفاوضات ثنائية يف إطار تطوير ّ
ً
محطة يف كنغستون (جامايكا) تبعا للعرض الذي تم تقدميه
وقبوله.
(بيان)

تطلب مندوبي مبيعات
تطلب مندوبي مبيعات
(إشتراكات وإعالنات) في كافة املناطق اللبنانية،
(إشتراكات وإعالنات) في كافة املناطق اللبنانية،
راتب  +عمولة
راتب  +عمولة
للراغبنيُ ،يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد
للراغبنيُ ،يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد
االلكتروني jobs@al-akhbar.com :
االلكتروني jobs@al-akhbar.com :

وإن أحببتم ف�لا ت�ق��ول��وا إن ال�ل��ه في
قلبي ولكني في قلب الله
ولدها :راني الرجي
ابنتها :رانية زوجة كريستوفر براون
وولدهما نور مونتزوما
شقيقاها :إدمون عيد وعائلته
عادل عيد وعائلته
عائلة شقيقها املرحوم إدوار عيد
ش�ق�ي�ق�ت��اه��ا :ع��واط��ف أرم �ل��ة امل��رح��وم
خليل سركيس وأوالدها
م � ��ارس� � �ي � ��ل زوج � � � � ��ة ول� � �ي � ��م ال� � �خ � ��ازن
وعائلتها
وأن�س�ب��اؤه��م ينعون إليكم فقيدتهم
املرحومة
جولي كميل عيد
أرملة املحامي فايق بشارة الرجي
تقبل التعازي اليوم الجمعة  5أيلول
 2014ف� ��ي ص� ��ال� ��ون ك �ن �ي �س��ة س �ي��دة
ال� ��وردي� ��ة ف ��ي ك �ف��رش �ي �م��ا اب � �ت ��داء م��ن
ال�س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة ق�ب��ل الظهر
ولغاية الساعة السابعة مساء ويوم
السبت  6الجاري في صالون كنيسة
ً
ابتداء
سيدة املعونات في زوق مكايل
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ولغاية الساعة السابعة مساء.

ذكرى
مل�ن��اس�ب��ة ذك� ��رى م� ��رور أس �ب ��وع على
وفاة فقيدتنا الغالية
الحاجة ديبة ابراهيم زهر
ح � ��رم امل � ��رح � ��وم ع� �ب ��د ال �ل �ط �ي��ف ع�ب��د
الحميد بيضون
أوالده� � � � � ��ا :ع � �ل� ��ي ،م �ح �م��د (ب �ي �ض��ون
سبور) ،أحمد ،جمال ،طارق وصالح
شقيقاها :امل��رح��وم ال�ح��اج علي زهر
وخليل زهر
أص �ه��رت �ه��ا :أح �م��د ب �ي �ض��ون ،س��ام��ي
نصور ومحمد النجار
ي �ق��ام م�ج�ل��س ع ��زاء ي��وم االح ��د ف��ي 7
أيلول  2014في مجمع السيد موسى
عباس ـــــ بنت جبيل الساعة العاشرة
صباحًا.
وتقبل التعازي في بيروت بعد ظهر
ي� ��وم االرب � �ع� ��اء ف ��ي  10أي� �ل ��ول 2014
ف ��ي ج�م�ع�ي��ة ال�ت�خ�ص��ص وال�ت��وج�ي��ه
ال �ع �ل �م��ي م ��ن ال �س��اع��ة ال �ث��ال �ث��ة حتى
السادسة
اآلس �ف��ون :آل بيضون وزه��ر وعموم
أهالي بنت جبيل

ذكرى أربعين
ت �ص��ادف ن �ه��ار األح ��د ال��واق��ع فيه
 2014/9/7ذك� ��رى م� ��رور أرب �ع�ين
ي��وم��ًا على وف��اة فقيدتنا الغالية
املرحومة:
الحاجة خديجة أحمد ّرمال
(أم محمد رشيد حيدر)
حرم املرحوم الحاج رشيد حيدر
أوالده� � � � � � ��ا :ال� � �ح � ��اج م� �ح� �م ��د (أب � ��و
رش�ي��د) ،د .أحمد ،القنصل رم��زي،
امل�ه�ن��دس عفيف واألس �ت��اذ حسن
حيدر.
أشقاؤها :الحاج علي (أبو حسني)
وامل � ��رح � ��وم � ��ون :م �ح �م ��د ،م �ح �م��ود
وخليل ّ
رمال
أص �ه��اره��ا :ه��ان��ي ب �ي �ط��ار ،غ�س��ان
فقيه واألستاذ إبراهيم فقيه (أبو
إمام)
وب � �ه� ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ،س �ت �ت �ل��ى ع��ن
روح� �ه ��ا ال� �ط ��اه ��رة آي م ��ن ال��ذك��ر
ال � �ح � �ك � �ي� ��م وم� � �ج� � �ل � ��س ع� � � � � ��زاء ف��ي
ح�س�ي�ن�ي��ة ب �ل��دة ال �ن �ب �ط �ي��ة ال �ف��وق��ا
الساعة العاشرة صباحًا.
اآلس�ف��ون :آل حيدرّ ،
رم��ال ،بيطار،
فقيه ،وعموم أهالي بلدات :الطيبة،
النبطية الفوقا وكفرتبنيت.

◄ مبوب ►

خرج ولم يعد
غادر العمال الثالثة:
MOHAMMAD SHOLI
و NUBUL HOQUE ROBEL
و SHAMIN CHOW DHURY-MAN
م��ن ال�ت��اب�ع�ي��ة البنغالية م��ن ش��رك��ة م��راد
ل�لاس�ت�ي��راد وال �ت �ص��دي��ر ،م��ن ي�ع�ل��م عنهم
شيًا االتصال بالرقم 03/566697
غ� � � � � ��ادرت ال � �ع� ��ام � �ل� ��ة JOSNA HORIS
 CHANDRADISم � � � ��ن ال � �ت� ��اب � �ع � �ي� ��ة
ال�ب�ن�غ�لادش�ي��ة م �ن��زل م�خ��دوم�ه��ا ،ال��رج��اء
م �م��ن ي �ع ��رف ع �ن �ه��ا ش �ي��ًا االت � �ص ��ال ع�ل��ى
الرقم76/994310 :

مفقود
فقدت بطاقة إقامة باسم sukhi khanam
م��ن التابعية البنغالدشية ،ال��رج��اء ممن
يجدها االتصال بالرقم03/498863 :

مطلوب
م�ط�ل��وب م��وظ�ف��ة مل�ح��ل  opticف��ي منطقة
الحمرا ،دوام كامل ،لالتصال 01/751918

إلعالناتكم
في صفحة
المبوب
ّ
والوفيات
03/662991
من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
صباحًا لغاية
ليال
ً 10:30
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

